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4. Palotointa koskevat asiat 
Palopäällikön viran täyttäminen. Palopäällikön virkaan valittiin apulaispalopäällikkö 

T. S. Sundquist (9. 2. 129 §). 
Paloalipäällystön ja -miehistön sunnuntaityön korvausperusteiden muuttaminen. Palo-

lautakunta oli ilmoittanut, että 237 palomiehistöön kuuluvaa viranhaltijaa oli jättänyt 
31. 10. palopäällikölle kirjelmän, jossa he olivat sanoutuneet irti viroistaan 30. 11. lukien, 
koska kaupunki ei esityksistä huolimatta ollut suostunut muuttamaan sunnuntaityökor1-
vausperustetta Kaupunkiliiton suosituksen mukaisesti siten, että kuukausipalkan jaka-
jana käytettäisiin lukua 200 entisen luvun 291 asemesta. Kaupunginvaltuusto päätti, 
että palolaitoksen paloalipäällystön ja -miehistön sunnuntaityön korvausta laskettaessa 
oli 1. 3. alkaen käytettävä jakajana lukua 200 (30. 11.1 045 §). 

Määrärahat. Palolautakunta oikeutettiin hankkimaan palolaitokseen sairaankuljetus-
auto kalustonhankintamäärärahaa käyttäen ja tilin perusteluista poiketen. Samoista 
määrärahoista saatiin vielä suorittaa Valmet Oy:ltä tilatun ruiskuveneen lisähinta 
112 960 mk (26. 1. 75 §, 20. 4. 377 §). 

Tontin varaaminen palovartioasemaa varten. Kaupunginvaltuusto päätti peruuttaa 
v. 1950 tekemänsä päätöksen, joka koski tontin varaamista paloasemaa varten Tukhol-
mankadun ja Topeliuksenkadun kulmauksesta sekä samalla varata Töölön ja kaupungin 
luoteisosien paloasemaa varten 29. kaupunginosan korttelissa nro 29084 olevan tontin 
n:o 1. Syynä tontin vaihtamiseen on se, että kaupungin luoteisosaan oli muodostettu uusia 
asunto- ja tehdasalueita ja uusia oli edelleen suunnitteilla. Helsingin alueen asuttamis-
suunnitelman mukaan oli kaupungin luoteisosan asukasmääräksi laskettu 100 000 henki-
löä. Tämän alueen paloteknillinen painopiste tuli sijaitsemaan Reijolan ja Etelä-Haagan 
välillä, joten em. tontti oli tarkoitukseen hyvin sopiva (25. 5. 470 §, ks. v:n 1950 kert. 
I osan s. 38). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 
Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhoitovirasto. Kotisairaanhoitotoimistoon päätettiin perustaa 1. 1. 1956 lukien 
kuusi 16. palkkaluokkaan kuuluvaa aluehoitajan virkaa sekä neljä samaan palkkaluok-
kaan kuuluvaa kotisairaanhoitajan virkaa. Samasta ajankohdasta lukien päätettiin ter-
veydenhoito virastoon vielä perustaa kahdeksan em. palkkaluokkaan kuuluvaa terveys-
sisaren virkaa (21. 9. 779 §, 21. 9. 778 §). 

Seuraavat terveydenhoitoviraston sairaanhoitohenkilökuntaan kuuluvat virat päätet-
tiin 1.1. lukien siirtää uusiin palkkaluokkiin: ylihoitaja ja kotisairaanhoidon ylihoitaja 
19. palkkaluokkaan; kaksi terveyssisarta, 25 aluehoitajaa ja 12 kotisairaanhoitajaa 16. 
palkkaluokkaan sekä neljä päivystäjää 13. palkkaluokkaan. Terveydenhoitoviraston las-
tenpsykiatrin toimiston kaksi sosiaalitarkkaajaa siirrettiin niin ikään 16. palkkaluok-
kaan (22. 6. 595 §, 20. 4. 333 §, 16. 11. 996 §). 

Ammattientarkastus. Avoimena oleviin ammattientarkastajan virkoihin valittiin 
5-vuotiskaudeksi insinööri Y. M. Valjakka 19. palkkaluokan mukaisella palkalla 1. 10. 
lukien ja poliisilaitoksen kuulustelija G. A. Johansson sekä diplomi-insinööri K. K. Ranta-
kallio 17. palkkaluokan mukaisella palkalla vastaavasti 1. 10. ja 1. 11. lukien (5. 10. 
826 §, 5. 10. 827 §, 19. 10. 879 §). 

Seuraaville ammatintarkastajille myönnettiin heidän pyytämänsä ero virastaan: 
L. Karjalaiselle 6. 9. lukien toiselle paikkakunnalle muuttamisen takia (7. 9. 709 §); S. H. 
Lehmuskalliolle 1. 4. lukien heikentyneen terveyden vuoksi (23. 2. 179 §) ja H. Tornbergille 
12. 6. lukien, jolloin hän täytti 70 vuotta (7. 9. 710 §). 

Desinjioimislaitos. Kaksi 14. palkkaluokkaan kuuluvaa terveyssisaren virkaa päätet-
tiin 1.1. 1955 lukien siirtää 16. palkkaluokkaan (22. 6. 595 §). 

Sielullisesti sairaiden huoltolaitosten sairaanhoitohenkilökuntaan kuuluvat seuraavat 
virat päätettiin 1.1. 1955 lukien siirtää uusiin palkkaluokkiin: vastaanottoaseman yli-
hoitaja 19. palkkaluokkaan, viisi osastonhoitajaa 15. palkkaluokkaan ja kuusi sairaanhoi-
ta jaa 13. palkkaluokkaan; huoltotoimiston kolme sosiaalihoitajaa 16. palkkaluokkaan ja 
ylihoitaja 18. palkkaluokkaan; naisten keskuskodin ylihoitaja 15. palkkaluokkaan, sai-
raanhoitaja 13. palkkaluokkaan ja kolme mielisairaanhoitajatarta 12. palkkaluokkaan 
(22. 6. 595 §, 7. 9. 720 §). 
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Vielä päätettiin sielullisesti sairaiden vastaanottoasemalle perustaa 1.1. 1956 lukien 
uusi 12. palkkaluokkaan kuuluva mielisairaanhoitajattaren virka (5. 10. 829 §). 

Sielullisesti sairaiden huoltolaitosten siirtäminen sairaalalautakunnan alaiseksi (ks. s. 
32). 

Lastenpsykiatrin toimiston kaksi 13. palkkaluokkaan kuuluvaa sosiaalitarkkailijan vir-
kaa päätettiin 1.1. 1955 lukien siirtää 14. palkkaluokkaan (20. 4. 333 §). 

Kouluhammasklinikan röntgenhoitajan ja leikkaushoitajan virat päätettiin 1.1. 1955 
lukien siirtää 15. palkkaluokkaan (22. 6. 595 §). 

Veneeristen tautien poliklinikan siirtämistä varten Helsingin yleisen sairaalan I osasto-
ryhmän yhteyteen kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan ylittämään 
määrärahojaan Arvaamattomat vuokrat ja vuokrankorotukset aikaisemmin myönnetyn 
ylitysoikeuden lisäksi enintään 2.73 7 milj. mk veneeristen tautien poliklinikan hallintaan 
luovutettujen Helsingin yleisen sairaalan I iho- ja sukupuolitautien poliklinikan huonetilo-
jen viiden vuoden ennakkovuokran maksamista varten lääkintöhallitukselle (2. 11. 953 §). 

Poliklinikan sairaanhoitohenkilökuntaan kuuluvat kaksi osastonhoitajan virkaa ja sai-
raanhoitajan virka päätettiin 1.1. lukien siirtää vastaavasti 15. ja 13. palkkaluokkiin 
(22. 6. 595 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolat. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa äitiys- ja lastenneuvoloi-
hin seuraavat 16. palkkaluokkaan kuuluvat virat: seitsemän uutta kaupunginkätilön vir-
kaa ja yhden uuden terveyssisaren viran (21. 9. 780, 785, 786 §). 

Seuraavat äitiys- ja lastenneuvolain virat siirrettiin 1.1. lukien uusiin palkkaluokkiin: 
kaksi johtavan terveyssisaren virkaa ja johtavan kätilön virka 19. palkkaluokkaan sekä 
49 terveyssisaren ja 25 kaupunginkätilön virkaa 16. palkkaluokkaan (22. 6. 595 §). 

Sairaalat 

Kuntouttamistoiminnan kehittäminen ja lääkintävoimistelun järjestäminen. Kaupungin-
valtuusto päätti, kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, kehottaa kaupungin sai-
raala-ja huoltoviranomaisia ottamaan huomioon kaupunginhallituksen mietinnön n:o 16 
liitteenä olevan kuntouttamiskomitean 9. 6. päivätyn mietinnön luvussa »Kuntouttamis-
toiminnan tehostaminen» selostetut periaatteet kuntouttamistoimintansa vastaisessa 
kehittämisessä; 

määrätä vastaavan lääkintävoimistelijan ja lääkintävoimistelijan virkaan ottamisen 
sairaalalautakunnan alaisten sairaaloiden osalta ao. sairaalan johtajan tehtäväksi sekä 

täydentää viranhaltijain eläkesäännön 5 §:n vastaavasti (2. 11. 950 §, khn mtö n:o 16, 
kunn. as. kok. n:o 114). 

Ks. myös sairaaloiden kohdalta. 
Röntgenlääkäreille vakuutusyhtiöiltä tulevaa korvausta koskevan päätöksen täydentäminen. 

Kaupunginvaltuusto päätti, että v. 1954 tehtyä päätöstä röntgenlääkärien oikeudesta 
saada osuus tapaturmavakuutustaksan mukaisesta korvauksesta saatiin soveltaa kaupun-
gin sairaaloissa siten, että vakuutusyhtiöiltä veloitetaan Suomen Tapaturmavakuutuslai-
tosten Liiton ja Suomen Lääkäriliiton kesken 16. 6. 1950 tehdyn sopimuksen mukaiset 
maksut sekä filmien ja varjoaineiden hinta ja että röntgenlääkäreille tuleva korvaus laske-
taan vähentämällä tapaturmavakuutustaksasta kaupungille poliklinikkataksan mukaan 
kuuluva osuus (26. 1. 78 §, ks. v:n 1954 kert. I osan s. 37). 

Sairaalavirastoon päätettiin perustaa 1.1. 1956 lukien 26. palkkaluokkaan ja II kieli-
taitoluokkaan kuuluva sihteerin virka, jonka pätevyysvaatimuksena on tuomarin virkaa 
varten vaadittava lainopillinen tutkinto (7. 9. 713 §). 

Marian sairaalaan päätettiin 1.1. 1956 lukien perustaa seuraavat uudet virat, palkka-
luokka merkitty suluissa virkanimikkeen jäljessä: yöylihoitaja (18), kuusi apuhoitajaa (9), 
sairaanhoitaja ja laboratorioapulainen (13). Samasta ajankohdasta päätettiin kaksi ta-
loustoimiston toimistoapulaisen virkaa siirtää 12. palkkaluokkaan, kolme pesuapulaisen 
virkaa 6. palkkaluokkaan, perustaa yksi 9. palkkaluokkaan kuuluva apumiehen virka sekä 
lakkauttaa ylilääkärin (27), apulaisyöylihoitajan (15), mielisairaanhoitajan (14) ja viisi 
sairaanhoitajan (13) virkaa sekä portinvartijan (8) virka (19. 10. 880 §, 16. 11. 997 §). 

1.1. 1955 lukien päätettiin seuraavat Marian sairaalan virat siirtää korkeampaan 
palkkaluokkaan: anestesiaylilääkäri (27), anestesialääkäri ja laboratoriolääkäri (25), yli-
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hoitaja (21), viisi apulaisylihoitajaa ja yöylihoitaja (18), kahdeksan sosiaalihoitajaa (16), 
kolme apulaisyöylihoitajaa, asuntolan hoitaja, kuusi laboratoriohoitajaa, 27 osastonhoita-
jaa ja kuusi röntgenhoitajaa 15. palkkaluokkaan, 119 sairaanhoitajaa ja 11 laboratorio-
apulaista 13. palkkaluokkaan sekä mielisairaanhoitaja 14. palkkaluokkaan. 1.1. 1956 
lukien päätettiin neljä lääkintävoimistelijan virkaa siirtää 13. palkkaluokkaan (23. 3. 
270 §, 22. 6. 595, 600 §, 7. 9. 720 §, 2. 11. 950 §). 

V:n 1954 kalustonhankintamäärärahojen säästö 4 641 146 mk saatiin siirtää kertomus-
vuonna käytettäväksi. Määrärahan käyttämättä jääminen on pääasiassa johtunut tuonti-
lisenssien saantivaikeuksista, pitkistä toimitusajoista sekä toimitusten viivästymisestä 
(9.2. 151 §). 

Kaupunginvaltuusto oli v. 1954 hyväksynyt Marian sairaalan vanhan osan korjaus-, 
muutos- ja laajennustyöt. Myöhemmin on kuitenkin osoittautunut, että kirurgisten poti-
laanpaikkojen lisääminen olisi pantava etualalle, sillä v. 1954 valmistunut 40-paikkainen 
kirurginen osasto ei ollut kyennyt vähentämään kirurgisten paikkojen tarvetta. Kun kau-
punki valtion rakentamasta Kätilöopistosta tulisi saamaan mm. 35 gynekologista potilaan-
paikkaa ja myös Kivelän sairaalan laajennussuunnitelmaan sisältyi yhteensä 100 gyneko-
logisen potilaanpaikan perustaminen, oli sairaalalautakunta esittänyt, että kaupungin 
v. 1954 hyväksymää sairaalan laajennusohjelmaa tarkistettaisiin siten, että aikaisemmin 
suunnitellun 39 gynekologisen potilaanpaikan ja gynekologisen leikkausosaston sijaan 
uuteen sairaalaan tehtäisiin 45 kirurgista potilaanpaikkaa ja leikkauskeskus sillä edelly-
tyksellä, että paikkoja voitaisiin käyttää gynekologisina potilaanpaikkoina, jos Kätilö-
opiston valmistuminen viivästyisi. Kaupunginvaltuusto päätti tarkistamalla aikaisempaa 
päätöstään, hyväksyä rakennusviraston talorakennusosaston laatimat luonnospiirustukset 
Marian sairaalan vanhan osan korjaus-, muutos- ja laajennustöitä varten sekä oikeuttaa 
kaupunginhallituksen hyväksymään em. luonnospiirustuksiin mahdollisesti tarpeellisiksi 
osoittautuvat pienehköt muutokset samoin kuin luonnospiirustuksiin perustuvat pääpii-
rustukset (7. 9. 751 §, ks. v:n 1954 kert. I osan s. 38). 

Auroran sairaala. Muuttaen aikaisempaa päätöstään kaupunginvaltuusto päätti 
ilmoittaa sosiaaliministeriölle suostuvansa siihen, että Auroran sairaala hyväksytään in-
validihuoltolain 7 §:ssä tarkoitetuksi sairaanhoitolaitokseksi sillä ehdolla, että kaupunki 
saa itse päättää mitä potilaita sairaalaan otetaan (2. 11. 949 §, ks. v:n 1954 kert. I osan 
s. 39). 

Sairaalan toiminnan uudelleen järjestämiseksi kaupunginvaltuusto päätti, 
että Auroran sairaalaan liitetään sairaalan alueella rakenteilla oleva numerolla 15 mer-

kittävä sairaalarakennus, johon sijoitetaan sen valmistuttua Marian sairaalan entinen 
lastentautien osasto; 

että Auroran sairaala jaetaan seuraaviin neljään osastoryhmään: 
1. Lasten sisätautien osastoryhmä, johon kuuluvat osastot 15: IV, 15: V, 15: VI, 

7: I ja 7: II. Potilaspaikkaluku on 112. Osastoryhmään liittyy lasten sisätauti-, 
koulu- ja erikoispoliklinikat sekä terveiden lasten neuvola. Osastot 15: IV, 15: V 
ja 15: VI aloittavat toimintansa vasta rakennuksen n:o 15 valmistuttua. Osasto 5: I I 
kuuluu siihen saakka tähän ryhmään, jolloin osastoryhmän väliaikainen potilas-
paikkaluku on 80. 

2. Lasten kirurgisten tautien osastoryhmä, johon kuuluvat osastot 15: I, 15: II 
ja 15: III. Potilaspaikkaluku on 70. Osastoryhmään liittyy lasten kirurginen ja 
tapaturmapoliklinikka. Tämä osastoryhmä aloittaa toimintansa vasta rakennuksen 
n:o 15 valmistuttua. 

3. Lasten kulku- ja sisätautien osastoryhmä, johon kuuluvat osastot 5: II, 8: I, 
8: II ja 14. Potilaspaikkaluku on 108. 

Osasto 5: II kuuluu väliaikaisesti 1. osastoryhmään ja siirtyy 3. osastoryhmään 
rakennuksen n:o 15 valmistuttua; osastoryhmän väliaikainen paikkaluku on 78. 
Tämän osastoryhmän yhteyteen jää rakennuksen n:o 15 valmistumiseen saakka 
myös sairaalan nykyinen lasten poliklinikka ja -neuvola. 

4. Aikuisten kulku- ja sisätautien osastoryhmä, johon kuuluvat osastot 4., 5: I, 
6: I, 6: II ja 16. Potilaspaikkaluku on 119; 

että Auroran sairaalan potilaspaikkaluvuksi vahvistetaan 409 kuitenkin siten, että se 
on rakennuksen n:o 15 valmistumiseen saakka vain 277; 
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että Auroran sairaala toimii kokonaisuudessaan kulkutautien varasairaalana rakennuk-
seen n:o 15 tulevia sisätauti- ja kirurgisia osastoja lukuun ottamatta, joten muut osastot 
voidaan tarvittaessa ottaa kulkutautipotilaita varten, jolloin nämä osastot siirtyvät 
tilapäisesti 3. osastoryhmän ylilääkärin alaisuuteen; 

että Auroran sairaalan on huolehdittava sen alueella olevassa rakennuksessa n:o 16 
sijaitsevan karanteeniaseman järjestämisestä ja hoidosta terveydenhoito viranomaisten 
määräysten mukaisesti; 

että Auroran sairaalan 31. palkkaluokkaan kuuluva johtaja-ylilääkärin virka lakkaute-
taan 31. 3. 1955; 

että lasten sisätautien osastoryhmää varten perustetaan 1. 4. lukien 28. palkkaluok-
kaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluva ylilääkärin virka; 

että lasten kirurgisten tautien osastoryhmää varten perustetaan 1. 9. lukien 28. palk-
kaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluva ylilääkärin virka; 

että lasten kulku- ja sisätautien osastoryhmää varten perustetaan 1.4. lukien 28. palk-
kaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluva ylilääkärin virka, jonka haltijan muodol-
lisena pätevyysvaatimuksena on lastentautien erikoislääkärin oikeuksien lisäksi erikois-
pätevyys kulkutaudeissa; ja 

että Auroran sairaalan 27. palkkaluokkaan kuuluva sisätautien ylilääkärin virka siirre-
tään 1. 4. lukien 28. palkkaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluvaksi ja muutetaan 
aikuisten kulku- ja sisätautien osastoryhmän ylilääkärin viraksi, jonka muodolliseen 
pätevyysvaatimukseen lisätään erikoispätevyys kulkutaudeissa. 

Samalla Kvsto päätti myöntää tarvittavan määrärahan em. uusien viranhaltijain 
peruspalkkojen maksamista varten ajalta 1.4. — 31. 12. (7. 9. 227 §) 

Auroran sairaalan sille ylilääkärille, joka samalla toimii sairaalan johtajana, päätettiin 
1.4. lukien suorittaa 31. palkkaluokan mukaiset palkkaedut (20. 4. 337 §). 

Auroran sairaalaan päätettiin 1.1.1956 lukien perustaa seuraavat uudet virat, joiden 
palkkaluokka on merkitty sulkuihin virkanimikkeen jälkeen: röntgenylilääkäri (27), kaksi 
alilääkäriä (25), anestesilääkäri (25), laboratoriolääkäri (25), kuusi apulaislääkäriä (21 )„ 
kemisti (24), kaksi yöylihoitajaa ja apulaisylihoitaja (18), kahdeksan osastonhoitajaa ja 
lääkintävoimistelija (15), 45 sairaanhoitajaa, kaksi laboratorioapulaista (13), kolme labo-
ratoriot eknillistä apulaista ja kaksi röntgenteknillistä apulaista ja toimistoapulainen (10) 
sekä 50 lastenhoitajaa ja 12 apuhoitajaa, neljä toimistoapulaista ja puhelunvälittäjä (9) 
sekä 12 sairaala-apulaista (4). Seuraavat virat päätettiin lakkauttaa samasta ajankohdasta 
lukien: kolme apulaisyöylihoitajaa (15) ja sairaanhoitaja (13) (2. 11. 950 §, 16. 11. 997 §). 

Kertomusvuoden alusta päätettiin jäljempänä mainitut virat siirtää ylempiin palkka-
luokkiin seuraavasti: ylihoitaja 21. palkkaluokkaan, apulaisylihoitaja ja yöylihoitaja 18. 
palkkaluokkaan, viisi sosiaalihoitajaa ja kolme terveyssisarta 16. palkkaluokkaan, kaksi 
apulaisyöylihoitaj aa, kaksi laboratoriohoitajaa, röntgenhoitaja ja 12 osastonhoitajaa 
15. palkkaluokkaan sekä 60 sairaanhoitajaa ja kuusi laboratorioapulaista 13. palkkaluok-
kaan. 1.1.1956 lukien päätettiin yksi lääkintävoimistelijan virka siirtää 13. palkkaluok-
kaan (22. 6. 595 §, 2. 11. 950 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Auroran sairaalan 
hoitohenkilökunnan asuntolan ensimmäisen rakennusvaiheen pääpiirustukset sekä oikeut-
taa kaupunginhallituksen hyväksymään piirustuksiin mahdollisesti tarvittavat pienehköt 
muutokset (20. 4. 375 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat pääpiirustuk-
set hoitohenkilökunnan asuntoloiden III ja IV ryhmää varten, 

kehottaa yleisten töiden lautakuntaa vielä tarkemmin tutkimaan ikkunakysymystä 
ja IV ryhmässä esiintyvää ulkopuolista käytäväratkaisua, 

oikeuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään em. pääpiirustuksiin myöhemmin mah-
dollisesti tarpeellisiksi osoittautuvat pienehköt muutokset, 

oikeuttaa talorakennusosaston aloittamaan mainittujen asuntoloiden III ja IV ryhmän 
rakennustyöt jo kertomusvuonna (7. 9. 750 §). 

Metsäkummun tarkkailukotiin sijoitettujen lasten siirtämistä Auroran sairaalaan koskeva 
vt Bruunin ym. aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (21.9.812 §). 

Kivelän sairaala. Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukai-
sesti 1.1. 1956 lukien, 
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1) määrätä Helsingin mielisairaanhuoltopiirin keskusmielisairaalaksi Helsingin keskus-
mielisairaalan, jonka muodostavat Kivelän sairaalan mielitautien osasto ja Nikkilän 
sairaala; 

2) erottaa Kivelän sairaalan mielitautien osaston hallinnollisesti muusta Kivelän 
sairaalasta; 

3) määrätä keskusmielisairaalan johtavaksi lääkäriksi Kivelän sairaalan mielitautien 
osaston ylilääkärin, jonka virka siirretään 28. palkkaluokasta 31. palkkaluokkaan; 

4) määrätä Kivelän sairaalan taloudenhoitajan toimimaan keskusmielisairaalan ja 
huoltotoimiston sekä sen alaisten laitosten taloudenhoitajana ja siirtää tämän viran 23. 
palkkaluokasta 24. palkkaluokkaan; 

5) siirtää toisen kaupunginlääkärin, sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman ja sielulli-
sesti sairaiden huoltotoimiston alaisine laitoksineen sairaalalautakunnan alaisiksi sekä 
.muuttaa toisen kaupunginlääkärin viran huoltotoimiston ylilääkärin viraksi; 

6) jättää lastenpsykiatrin toimiston edelleenkin terveydenhoitolautakunnan alaiseksi; 
7) muuttaa sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman apulaislääkärin viran alilääkärin 

viraksi ja siirtää tämän viran 21. palkkaluokasta 23. palkkaluokkaan; 
8) hyväksyä Helsingin keskusmielisairaalan ja huoltotoimiston ohjesäännön; 
9) että Kivelän sairaalan mielitautien osaston yhteyteen rakennetaan sielullisesti sai-

raiden vastaanottoasemaa vastaava tarkkailuosasto; 
10) että tarkkailuosaston valmistuttua lopetetaan sielullisesti sairaiden vastaanotto-

aseman toiminta ja 
11) että Kivelän sairaalan mielitautien osaston yhteyteen rakennetaan huoneistotilat 

.mielisairaanhuoltotoimistoa varten (21. 12. 1 132 §, khn mtö n:o 19). 
Kivelän sairaalan seuraavat virat päätettiin 1.1.1955 lukien siirtää korkeampaan 

palkkaluokkaan; palkkaluokka on merkitty sulkuihin virkanimikkeen jälkeen. Laborato-
riolääkärit (25), ylihoitaja (21), ylihoitaja (20), neljä apulaisylihoitajaa ja kaksi yöylihoi-
tajaa (18), yhdeksän sosiaalihoitajaa (16), kaksi apulaisyöylihoitajaa, oppilaskodin hoi-
taja, asuntolan hoitaja, kahdeksan laboratoriohoitajaa, valohoitaja, 31 osastonhoitajaa 
ja poliklinikanhoitaja (15), 12 mielisairaanhoitajaa ja miesten käsityönohjaaja (14), 131 sai-
raanhoitajaa, 14 laboratorioapulaista ja kaksi käsityönohjaaj aa (13) sekä 42 mielisairaan-
hoitajat arta (12). 1.1.1956 päätettiin sairaalan neljä lääkintävoimistelijaa siirtää 13. palk-
kaluokkaan (22. 6. 595, 600 §, 7. 9. 720 §, 2. 11. 950 §). 

Vielä päätettiin 1.1.1956 lukien palkata sairaalaan seuraavat uudet viranhaltijat: kaksi 
osastonhoitajaa ja lääkintävoimistelija (15), neljä mielisairaanhoitajaa (14), seitsemän 
mielisairaanhoitajatarta (12), sairaanhoitaja (13), laboratorioteknillinen apulainen ja rönt-
genteknillinen apulainen (10), kolme apuhoitajaa ja lastenhoitaja (9), toimistoapulainen 
(10) sekä toimistoapulainen (9). Samasta ajankohdasta lukien päätettiin lakkauttaa 13. 
palkkaluokkaan kuuluvat kolme sairaanhoitajan virkaa ja yksi valohoitajan virka (2. 11. 
950 §, 16. 11. 997 §). 

Tuontilisenssien saantivaikeuksista, pitkistä toimitusajoista ja toimitusten viivästy-
misestä johtuen saatiin Kivelän sairaalan seuraavat kaluston hankintamäärärahat siir-
tää kertomusvuonna käytettäväksi: v:n 1952 tililtä 1 milj. mk, v:n 1953 tililtä 1 882 802 
mk, v:n 1954 tililtä 12 754 924 mk sekä saman vuoden tililtä Kivelän sairaalan henkilö-
kunnan asuntolan irtaimiston hankinta 18 674 404 mk (9. 2. 151 §). 

Nikkilän sairaalan seuraavat virat päätettiin 1.1.1955 lukien siirtää korkeampaan 
palkkaluokkaan. Palkkaluokka suluissa viran nimen jäljessä. Ylihoitaja (21), mielisairaan-
hoitokoulun johtaja-opettaja ja perhehoidon ylihoitaja (19), apulaisylihoitaja ja yöyli-
hoitaja (18), kolme sosiaalihoitajaa (16), apulaisyöylihoitaja, kuusi perhehoitajaa, kolme 
laboratoriohoitajaa, 24 osastonhoitajaa ja ulkotyöhoidon valvoja (15), kaksi miesten käsi-
työnohjaajaa ja 50 mielisairaanhoitajaa (14), käsityönohjaaj a ja 23 sairaanhoitajaa (13), 
140 mielisairaanhoitajatarta (12) sekä käsityönapulaisohjaaja (11) (22. 6. 595 §, 7. 9. 720§). 

Edelleen päätettiin sairaalaan perustaa 1.1.1956 lukien seuraavat uudet virat: apulais-
ylihoitaja (18), sosiaalihoitaja (16), kaksi osastonhoitajaa (15), mielisairaanhoitaja (14), 
kolme mielisairaanhoitajatarta (12), toimistoapulainen (10), lämmittäjä (11), varastoapu-
lainen ja pesuapulainen (5) sekä kuusi sairaala-apulaista ja keittiöapulainen (4) (16. 11. 9 9 7 §)• 

Helsingin keskusmielisairaalan ja mielisairaanhuoltopiirin perustaminen, ks. Kivelän 
sairaala. 
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Tuberkuloositoimiston seuraavat virat päätettiin siirtää korkeampaan palkkaluokkaan; 
palkkaluokka suluissa viran nimen jäljessä: röntgenlääkäri (25), ylihoitaja (19), apulais-
ylihoitaja (18), seitsemän terveyssisarta (16), laboratoriohoitaja, kaksi osastonhoitajaa 
ja röntgenosastonhoitaja (15) sekä neljä sairaanhoitajaa, kaksi röntgenhoitajaa ja kaksi 
laboratorioapulaista (13) (23. 3. 270 §, 22. 6. 595 §). 

Tuberkuloosiparantolaan päätettiin 1.1.1956 lähtien perustaa seuraavat uudet virat, 
joiden palkkaluokka on mainittu suluissa viran nimen jäljessä: sosiaalihuoltaja (16)'ja 
lääkintävoimistelija (15) (2. 11. 950 §, 16. 11. 997 §). 

Edelleen päätettiin lakkauttaa tuberkuloosiparantolan seuraavat virat: kaksi 34. 
palkkaluokkaan kuuluvaa apulaislääkärin virkaa 31.12.1954 lukien sekä 11. palkkaluok-
kaan kuuluva lääkintävoimistelijan virka 1.1.1956 lukien (12. 1. 17 §, 2. 11. 950 §). 

Vielä päätettiin j älj empänä mainitut virat siirtää 1.1.1955 lukien korkeampaan palkka-
luokkaan seuraavasti: ylihoitaja (21), apulaisylihoitaja ja yöylihoitaja (18), sosiaalihuol-
taja (16), apulaisyöylihoitaja ja 16 osastonhoitajaa (15), 53 sairaanhoitajaa ja laboratorio-
apulainen (13) sekä 2 vahtimestaria (11) (22. 6. 595 §, 28. 12. 1 141 §). 

Tuberkuloosiparantolan leikkausosaston uudelleen järjestelystä aiheutuneiden kustan-
nusten suorittamiseksi kaupunginvaltuusto päätti myöntää 9 013 749 mk tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokkaan edeltäarvaamattomia pääomamenoja varten 
merkityistä käyttövaroistaan (26. 1. 95 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Blomstedt-Lampen -nimi-
sen arkkitehtitoimiston laatimat 27. 1., 2. 2. ja 10. 2. 1955 päivätyt pääpiirustukset tuber-
kuloosiparantolan lämpökeskusrakennusta varten sekä saman toimiston laatimat, 27.4. 
1955 päivätyt luonnospiirustukset parantolan talousrakennusta varten sekä oikeuttaa 
kaupunginhallituksen hyväksymään mainittuihin luonnospiirustuksiin mahdollisesti tar-
peellisiksi osoittautuvat pienehköt muutokset samoin kuin luonnospiirustuksiin perustuvat 
pääpiirustukset (23. 3. 277 §, 16. 11. 1 015 §). 

Tuberkuloottisten jälkihuolto. Vt Tuomisen ym. aloite määrärahan merkitsemisestä 
v:n 1956 talousarvioehdotukseen tuberkuloottisten jälkihuoltoa varten päätettiin lähettää 
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (25. 5. 504 §). 

Malmin sairaala. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Malmin sairaalan sisätautien 
osastolle 1.1.1956 lukien 27. palkkaluokkaan kuuluvan ylilääkärin viran sekä lakkauttaa 
samasta ajankohdasta 25. palkkaluokkaan kuuluvan sisätautialilääkärin viran (5.10.830§). 

Samaten päätettiin sairaalaan perustaa 10. palkkaluokkaan kuuluva röntgenteknillisen 
apulaisen virka sekä 14. palkkaluokkaan kuuluva kirjanpitäjän virka, molemmat 1.1.1956 
lähtien. 12. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka päätettiin lakkauttaa samas-
ta ajankohdasta lähtien (16. 11. 997 §). 

Seuraavat Malmin sairaalan virat päätettiin 1.1.1955 lukien siirtää korkeampaan palk-
kaluokkaan; palkkaluokka on mainittu suluissa viran nimen jälkeen: ylihoitaja (19), 
sosiaalihoitaja (16), laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja ja yhdeksän osastonhoitajaa (15) 
sekä 23 sairaanhoitajaa ja laboratorioapulainen (13). Lääkintävoimistelijan virka päätet-
tiin 1.1.1956 siirtää 13. palkkaluokkaan ja vahtimestarin virka 11. palkkaluokkaan 
(22. 6. 595 §, 2. 11. 950 §, 28. 12. 1 141 §). 

Sairaanhoitajatar koulun jäljempänä mainitut virat päätettiin 1.1. lukien siirtää kor-
keampaan palkkaluokkaan; palkkaluokka mainittuna suluissa viran nimen jäljessä: joh-
taja (22), apulaisjohtaja (19) sekä seitsemän opettajaa (17) (22. 6. 595 §). 

Suomen Punaisen Ristin plastiikkakirurgisen sairaalan käyttämistä koskevan sopimuk-
sen uudistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään 
Suomen Punaisen Ristin keskushallituksen kanssa sopimuksen Suomen Punaisen Ristin 
plastiikkakirurgisen sairaalan käyttämisestä pääasiassa seuraavin ehdoin: 

1) Kaupungin käytettäviksi tarpeen mukaan luovutetuille sairaansijoille otetaan hoi-
dettaviksi Helsingin kaupungissa henkikirjoitettuja, joko itse sinne pyrkiviä tai kaupun-
gin sairaalain suosittelemia potilaita, jotka saavat laitoksessa tarpeellisen lääkärin avun 
tai muun asianmukaisen laitoshoidon. 

2) Kohdassa 1) tarkoitettujen potilaiden hoidosta on sairaala oikeutettu perimään hoi-
tomaksun, joka vastaa Marian sairaalaa varten vahvistettua hoitomaksutaksaa, joko poti-
laalta itseltään tai Helsingin kaupungin huoltolautakunnalta, jos se on antanut potilaan 
puolesta maksusitoumuksen. Muita maksuja sairaala ei ole oikeutettu näiltä potilailta 
perimään. 
Kunnall.kert. 1955, I osa 3 
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3) Kohdassa 2) tarkoitetun hoitomaksun lisäksi kaupunki suorittaa puheena olevien 
potilaiden hoidosta sairaalalle vuosineljänneksittäin hoitopäivien mukaisena korvauksena 
2 100 mk hoitopäivältä. 

4) Plastiikkasairaalan tulee kuukausittain lähettää sairaalalautakunnalle kaupungin 
hyväksymän lomakkeen mukainen kuukausi-ilmoitus, josta ilmenee kaupungin potilaiden 
hoitopäivät päivittäisine vaihtumisineen ja jossa tulee olla asianomaisen päivän kohdalla 
potilaan järjestysnumeroin tehty merkintä hänen ottamisestaan sairaalaan tai poistamises-
taan sieltä. Tällaista kuukausi-ilmoitusta tulee seurata kaupungin potilaan saapumisil-
moitus sekä selvitys siitä, että tämä on katsottava kaupungin potilaaksi. 

5) Sopimus on voimassa tammikuun 1 päivästä 1956 lukien toistaiseksi ellei sitä jom-
malta kummalta puolen irtisanota kolme (3) kuukautta ennen kulloinkin kulumassa 
olevan kalenterivuoden päättymistä (26. 1. 77 §, 16. 11. 1 013 §). 

Allergiatutkimussäätiö-Stiftelsen för Allergiforskning -nimisen säätiön kanssa päätettiin 
tehdä sopimus hoitopaikkojen varaamisesta helsinkiläisiä potilaita varten uudessa aller-
giasairaalassa pääasiassa seuraavin ehdoin: 

1) Säätiö rakentaa Helsingin kaupungin 15. kaupunginosan korttelissa n:o 635 olevalle 
tontille n:o 1 allergiasairaalan, joka ensimmäisessä rakennusvaiheessa käsittää n. 70 hoi-
topaikkaa, poliklinikan ja laboratorion. 

2) Säätiö hankkii sairaalan toiminnan alkaessa tarpeellisen irtaimiston ja huolehtii sai-
raalan jatkuvasta ylläpitämisestä. 

3) Kaupunki varaa allergiasairaalasta 30 hoitopaikkaa sellaisia potilaita varten, joilla 
on täällä kotipaikkaoikeus tai joille kaupunki muutoin on velvollinen järjestämään sairaa-
lahoitoa. 

4) Kaupunki myöntää sairaalan perustamiskustannuksia varten säätiölle lainaksi 25 
vuoden ajaksi 1 500 000 mk jokaista kohdassa 3) mainittua hoitopaikkaa kohden eli yh-
teensä neljäkymmentä viisi miljoonaa (45 000 000) mk, joka maksetaan säätiölle kolmena 
yhtä suurena eränä, ensimmäinen sairaalan rakennustöiden alkaessa, toinen rakennuksen 
ehdittyä vesikattoon ja kolmas rakennustyön lopullisesti valmistuttua. 

Sairaalan rakennustyöt saadaan aloittaa vasta sen jälkeen, kun töiden rahoitus on täy-
sin turvattu rakennuksen vesikattoon valmistumista varten. 

5) Kohdassa 4) mainitusta lainasta kuoletetaan vuosittain 4 % kokonaismäärästä ja 
kulloinkin maksamatta olevasta lainamäärästä maksetaan puolivuosittain 4 %:n vuo-
tuista korkoa. Kuoletus lasketaan ensimmäisen kerran sairaalarakennuksen valmistumista 
lähinnä seuraavalta kalenterivuodelta. 

6) Kaupunki voi irtisanoa lainan maksettavaksi sopimusaikana vain siinä tapauksessa, 
että säätiö lopettaa tämän sopimuksen mukaan rakennettavan sairaalan ylläpidon tai, että 
säätiö ei muutoinkaan täytä tässä sopimuksessa mainittuja ehtoja. Jos säätiö jostakin 
syystä joutuu keskeyttämään rakennustyöt niin, ettei rakennus valmistu kolmen (3) vuo-
den kuluessa rakennustöiden aloittamisesta lukien, maksaa säätiö saamansa lainan välittö-
mästi kaupungille takaisin. 

7) Sairaalaan otetaan muihin sinne pyrkiviin potilaisiin nähden etuoikeutettuina hoi-
dettaviksi kohdassa 3) tarkoitettuja potilaita niin monta kuin sanotun kohdan mukaan 
varatuista hoitopaikoista kulloinkin on käyttämättä. 

8) Kaupunki maksaa sairaalalle korvauksena kohdassa 7) tarkoitetuista potilaista 
2 200 mk hoitopäivältä. Kaupunki maksaa hoitopäivämaksujen ennakkona kunkin neljän-
nesvuoden alussa kolme miljoonaa (3 000 000) mk, lopputilityksen tapahtuessa asianomai-
sen vuosineljänneksen päätyttyä. Sairaala perii edellä mainittujen potilaiden hoidosta poti-
laalta saman suuruisen hoitomaksun, mikä peritään kulloinkin kaupungin omissa sairaa-
loissa. Sairaala ei ole oikeutettu perimään kaupungin varaamalle paikalle otetuilta potilailta 
muita maksuja. Säätiö hyvittää kaupunkia tällä hoitomaksulla edellä mainitun maksu-
suorituksen yhteydessä. 

9) Kaupunki on oikeutettu valitsemaan edustajansa sairaalan rakennus- ja ylläpito-
kustannuksiin osallistuvien kuntien edustajistoon. Säätiö sitoutuu valitsemaan em. edusta-
jiston tekemän ehdotuksen mukaisesti säätiön hallituksen alaisena toimivaan seitsemän (7) 
jäseniseen sairaalan johtokuntaan kulloinkin kolme (3) jäsentä ja säätiön tilintarkastajiksi 
yhden. Säätiön hallituksen tulee ainakin kerran vuodessa antaa edustajistolle selostus sairaa-
lan toiminnasta, talousarviosta ja tilinpäätöksestä. Edustajistolla on oikeus tehdä säätiön 

• hallintoelimille esityksiä sairaalaa koskevissa asioissa ja antaa niiden pyytämiä lausuntoja. 



:35 1. Kaupunginvaltuusto 

10) Tämä sopimus tulee voimaan, kun säätiön hallintoneuvosto kirjallisesti ilmoittaa 
kaupungille ryhtyvänsä toteuttamaan tässä sopimuksessa tarkoitetun sairaalan rakenta-
mista. Säätiötä sitovaksi sopimus tulee silloin, kun mainittu ilmoitus kaupungille annetaan. 
Sopimus on tämän jälkeen voimassa sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin on kulu-
nut kaksikymmentäviisi (25) vuotta sairaalan rakennuksen valmistumista seuraavan vuo-
den alusta lukien. 

11) Kaupungin säätiölle kohdan 8) mukaisesti suoritettava hoitopäivämaksu ja ennak-
komaksu sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin tammikuussa 1955 ja seuraavat ne 
tämän indeksin muutoksia mainitusta ajankohdasta lukien kuitenkin siten, ettei alle 
5 %:n muutoksia oteta huomioon. 

12) Jos säätiö tulee saamaan valtionapua tässä sopimuksessa tarkoitetun sairaalan 
ylläpitoa varten, on säätiön hyvitettävä kaupunkia valtionavun osalta kaupungin käyttä-
mien hoitopäivien lukumäärän mukaisessa suhteessa. Sairaalan perustamista varten mah-
dollisesti saatava valtionapu on jaettava vastaavasti potilaspaikkojen lukumäärän edellyt-
tämässä suhteessa. 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti myöntää 15 milj. mk edellä arvaamattomiin 
pääomamenoihin kuuluvista käyttövaroistaan, tilillä olevaa määrärahaa vastaavasti 
ylittäen, ensimmäisen lainaerän suorittamista varten (23. 2. 190 §, 19. 10. 898 §). 

Työterveyslaitoksen käyttämistä koskevan sopimuksen uusiminen. Kaupunginvaltuusto' 
päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään Ammattilääketieteen säätiön kanssa 
sopimuksen Työterveyslaitoksen käyttämisestä pääasiassa seuraavilla ehdoilla: 

1) Kaupunki avustaa Työterveyslaitoksen teknillis-hygieenistä osastoa vuosittain 
250 000 mk:lla sillä ehdolla, että kaupungin terveydenhoitolautakunta ja muut virastot 
saavat tarvitsemansa mainitun osaston toimialaan kuuluvat tutkimukset puolella laitok-
sen taksan mukaisista maksuista. 

2) Helsinkiläisillä on etuoikeus käyttää vähintään 10 sairaansijaa laitoksessa. Sairaan-
hoidosta osastolla peritään helsinkiläisiltä enintään Marian sairaalaa varten vahvistettu 
kulloinkin voimassa oleva hoitomaksu. Kaupunki suorittaa lisäksi laitokselle potilaiden 
hoidosta neljännesvuosittain kustakin hoitopäivästä 1 900 mk:n suuruisen korvauksen 
siten, että tästä suoritetaan kunkin vuosineljänneksen alussa ennakkona 1 800 000 mk, 
lopputilityksen tapahtuessa ao. vuosineljänneksen päätyttyä. 

3) Laitoksen pienoisröntgenpoliklinikka huolehtii hoidettavinaan olevien Helsingissä 
toimivien teollisuuslaitosten ja muiden helsinkiläisten työpaikkojen työntekijöiden pie-
noiskuvauksista tuberkuloositapausten selvillesaamiseksi yhteistyössä kaupungin tuber-
kuloositoimiston kanssa. Kaupunki suorittaa tästä laitokselle korvauksena 75 mk kultakin 
70 X 70 mm suuruiselta kuvalta. Korvaus maksetaan vuosineljänneksittäin. 

4) Helsinkiläiset ammattitautipotilaat saavat käyttää laitoksen poliklinikkaa rajoi-
tuksetta laitoksen taksojen mukaisin maksuin. Kaupungin huoltolautakunnan antaman 
varattomuustodistuksen esittävältä ei sitä vastoin peritä maksua. 

5) Kaupungin teollisuuslaitokset otetaan Työterveyslaitoksen työhygieeniseen huol-
toon sekä kontrollitutkimukset suoritetaan laitosten johdon ja Työterveyslaitoksen kesken 
laaditun ohjelman mukaan. 

Näistä tutkimuksista peritään laitokselle vahvistetun taksan mukaiset maksut. 
6) Sopimus on voimassa tammikuun 1 päivästä 1955 lukien toistaiseksi yhden (1) vuo-

den molemminpuolisin irtisanomisa join. (26. 1. 76 §). 
Helsingin Yliopiston ihotautien poliklinikka. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa 

kaupunginhallituksen tekemään Helsingin Yliopiston kanssa sopimuksen helsinkiläisten 
potilaiden vastaanottamisesta ilman rajoituksia yliopiston ihotautien poliklinikassa kerto-
musvuonna ja myöntää yleisistä käyttövaroistaan enintään 724 950 mk apulaisylilääkärin 
palkkaamista varten sanottuun poliklinikkaan enintään kymmenen kuukauden ajaksi 
(23. 2. 189 §). 

Invaliidisäätiölle raajarikkoisten oppilaitten hoidosta suoritettavan vuosimaksun korotta-
minen. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 1. 4. 1942 tekemäänsä päätöstä, joka koski 
Invaliidisäätiö — Invalidstiftelsen -nimisen säätiön kanssa tehtyä sopimusta potilas- ja 
hoitopaikkojen luovuttamisesta kaupungin käytettäväksi siten, että sopimuksen 4) koh-
dassa mainittu säätiölle vuosittain suoritettava maksu korotetaan 30 000 mk:sta 150 000 
mk:aan 1. 1. 1955 lukien (16. 11. 1 014 §, ks. v:n 1942 kert. I osan s. 32). 

Poliklinikka- ja sairaalarakennuksen rakentaminen pohjoiseen kaupunginosaan. Vt 
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Meltin ym. aloite määrärahan varaamisesta v: n 1956 talousarvioon mainitun poliklinikko-
ja sairaalarakennuksen rakentamista varten päätettiin lähettää kaupunginhallituksen 
valmisteltavaksi (25. 5. 503 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 
Varsinainen huoltotoimi 

Huoltovirasto. Huolto-osaston 10 kanslianhoitajan virkaa ja asiamiesosaston kahdek-
san kanslianhoitajan virkaa siirrettiin 1.1. lukien 16. palkkaluokkaan (9. 3. 225 §). 

Vielä päätettiin huoltovirastoon perustaa 1. 1. 1956 alkaen seuraavat virat, joiden 
palkkaluokka ja kielitaitoluokka mainitaan suluissa viran nimen jäljessä: lapsilisätoimis-
toon toimistonhoitaja (19, II), käsittelijä (13, III), kolme toimistoapulaista (10, V), kaksi 
toimistoapulaista (9, V), työhuoltotoimistoon huoltotarkastaja (16, III) ja toimistoapu-
lainen (10, V); kodinhoitotoimistoon toimiston hoitaja (19, II), kodinhoidon valvoja (13, 
IV), toimistoapulainen (9, V) sekä kymmenen kodinhoitajaa (8, V); kassa- ja tilitoimis-
toon toimistoapulainen (9, V) (16. 11. 998 §). 

Care-järjestön lahjoittaman voin jakelukustannusten suorittaminen. Kaupunginvaltuus-
ton yleisistä käyttövaroista myönnettiin 3.5 milj. mk huoltolautakunnan käytettäväksi 
Care-järjestön lahjoittaman n. 90 000 kg:n voierän vastaanottamis-, kuljetus- ja jakelu-
kustannuksia varten (21. 9. 803 §). 

Kunnalliskodin sairaanhoitohenkilökuntaan kuuluvien virat päätettiin 1. 1. lukien 
siirtää korkeampaan palkkaluokkaan; palkkaluokka on merkittynä sulkuihin viran nimen 
jälkeen: poliklinikan hoitaja ja kaksi laboratoriohoitajaa (15), ylihoitaja (21), apulaisyli-
hoitaja ja yöylihoitaja (18), apulaisyöylihoitaja, röntgenhoitaja, 16 osastonhoitajaa ja 
johtajatar (15), 26 sairaanhoitajaa (hoitaja) (13) sekä 19 hoitajaa (11); Hirvihaaran osas-
toon johtaja (15) ja Kulosaaren osastoon johtaja (15) (22. 6. 595 §). 

Kunnalliskodin sairaalaan päätettiin 1.1. 1956 perustaa 15. palkkaluokkaan kuuluva 
lääkintävoimistelijan virka (2. 11. 950 §). 

Kunnalliskodin kalustonhankintamäärärahojen v:n 1954 säästö 31 390 813 mk päätet-
tiin siirtää kertomusvuonna käytettäväksi. Mainittu summa oli varattu C-rakennuksen 
ja uusien henkilökunnan asuinrakennusten perushankintoihin sekä keittiön ja lääkintä-
kojeiden hankintoihin, joita ei rakennustöiden viivästymisen vuoksi ollut voitu ottaa vas-
taan v. 1954 (26. 1. 98 §). 

Kunnalliskodin A-rakennuksen jää- ja lämpökaappien, potilashuoneiden ja käytävien 
valaisimien, puhelinlaitteiden johtoverkon ja aikakellolaitteiden sekä A- ja C-rakennusten 
radiolaitteiden, radiokoneiden ja tyynykuulokkeiden hankkimista varten saatiin kunnallis-
kodin kertomusvuoden kalustonhankintamäärärahaa ylittää 6.72 4 milj. mk (7. 9. 748 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginvaltuus-
ton käyttövaroista edeltä arvaamattomia pääomamenoja varten myönnettiin 3.48 milj. mk 
kunnalliskodin keittiön lisälaitteiden hankkimista, asentamista ja tarpeellisia rakennus-
töitä varten (20. 4. 368 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Käpylän kunnalliskodin henkilökunnan asun-
tolarakennuksen 2. 12. 1954 päivätyt piirustukset ja oikeuttaa kaupunginhallituksen teke-
mään piirustuksiin mahdollisesti tarvittavat pienehköt muutokset (20. 4. 367 §). 

Tervalammen työlaitoksen osastonhoitajan virka päätettiin korottaa 15. palkkaluokkaan 
1.1. alkaen ja laitoksen yövartijan virka muuttaa 1. 10. alkaen 10. palkkaluokkaan kuu-
luvaksi yövartija-lämmittäjän viraksi (22. 6. 595 §, 5. 10. 831 §). 

Työtupien suoritettavaksi määrätyt yleishankinnat, ks. s. 4, 119. 
Työtupien v:n 1954 kalustonhankintamäärärahojen säästö 175 698 mk, joka oli tar-

koitettu kahdeksan poljettavan ompelukoneen hankkimista varten ja joille ei ollut saatu 
tuontilisenssiä, saatiin siirtää kertomusvuonna käytettäväksi (26. 1. 99 §). 

Vanhainkodin jäljempänä mainitut virat päätettiin 1. 1. lukien siirtää korkeampaan 
palkkaluokkaan, joka on mainittu suluissa viran nimen jäljessä: ylihoitaja (21), yöylihoi-
taja (18), apulaisyöylihoitaja, poliklinikanhoitaja, röntgenhoitaja ja kahdeksan osaston-
hoitajaa (15) sekä 11 sairaanhoitajaa (hoitaja) (13) (22. 6. 595 §). 

Edelleen päätettiin vanhainkodin lääkintävoimistelijan virka siirtää 1.1. 1956 lukien 
13. palkkaluokkaan. Samasta ajankohdasta päätettiin vielä lakkauttaa vanhainkodin 10. 


