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Palotarkastaja P. Hallio ja paloteknikko U. Särkijärvi oikeutettiin käyttämään omia 
henkilöautojaan virkamatkoihin virka-aikana vahvistettua korvausta vastaan ja muu-
ten tavanmukaisin ehdoin (8. 9. 2 369 §). 

Munkkiniemen palovartio-asemalle päätettiin asentaa ulkohälytyskellot puhelimiin 
48 11 19 ja 48 15 00 sekä ylimääräinen seinäkosketin. Asennuskustannukset saatiin suo-
rittaa ao. puhelinmäärärahoista (Khn jsto 20. 4. 5 598 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä palolautakunnan esityksen saada hankkia Mercedes-
Benz 220-merkkinen auto kalustonhankintamäärärahojen perusteluista poiketen. Lauta-
kuntaa kehoitettiin ao. tilille sitä varten merkityn määrärahan puitteissa hankkimaan 
palolaitokseen Opel Kapitän -merkkinen auto (13. 10. 2 708 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 575 000 mk pääpaloaseman sisäpihan kattamiseksi uudelleen ja kattilahuonee-
seen asennettavia tuuletuslaitteita varten (14. 7. 1 963 §) sekä 230 000 mk pääpaloaseman 
korjauspajan moottoriosien pesualtaan viemärin uusimista varten (15. 9. 2 446 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa yleisten töiden lautakunnan tehtäväksi laadituttaa 
yhteistyössä palopäällikön kanssa 29. kaupunginosan korttelin n:o 29084 tontille n:o 1 
Töölöä ja kaupungin luoteisosia varten rakennettavan paloaseman rakennussuunnitelman 
kustannusarvioineen (9 6. 1 616 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli hylännyt palomestari C. W. Äströ-
min valituksen, joka koski palopäällikön hänen tehtäväkseen antaman korkeapaine-
sumulaitteella varustetun paloauton suunnittelua ja asianomaisen työstä vaatimaa palk-
kiota (24. 11.3 154 §). 

Mellunkylään suunniteltu palokaivo n:o 52 päätettiin rakentaa Vesalan alueelle, sitten 
kun palokaivoalueen sopivaisuudesta asemakaavasuunnitelmiin ja palokaivoalueen tar-
kasta määrittelystä olisi neuvoteltu kiinteistöviraston kanssa ja sen jälkeen kun tarpeel-
liset vesitutkimukset olisi suoritettu (13. 10. 2 698 §). 

Degerö FBK -nimiselle vapaaehtoiselle palokunnalle päätettiin korvauksetta luovuttaa 
palolaitoksen käytöstä poistettu n. 1 000 litran vesisäiliö palokunnan rakennuttamaan 
paloautoon asennettavaksi (Khn jsto 2. 3. 5 330 §). 

Lasten Päivän yhdistykselle päätettiin 150 000 mk:n hinnasta myydä käytöstä poistettu 
Magirus-merkkinen konetikapuuauto n:o 8 (Khn jsto 13. 4. 5 564 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 600 000 mk 
kokoonpantavan saunan ja tarvikkeiden hankkimista varten Pitkäsääreen palolaitoksen 
henkilökuntaa varten, jonka oli pystytettävä sauna talkootyönä (12. 5. 1 319 §). 

Helsingin Palokunnan Soittokunnalle myönnettiin samoista määrärahoista 100 000 mk 
mk:n avustus Kööpenhaminan palokunnan vierailusta aiheutuneita menoja varten 
(16. 6. 1 716 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhuoltotyön kehittämistä koskevan sopimuksen uusiminen. Kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa lääkintöhallitukselle, ettei sillä muussa suhteessa ollut huomauttamista 
lääkintöhallituksen ehdottamaa sopimusluonnosta vastaan, paitsi että kaupungin mielestä 
olisi saatava valtionapua ainakin 36 terveyssisaren ja kaupunginkätilön palkkaamista 
varten (22. 12. 3 485 §). 

Lääkärinvälityksen kautta annetun lääkärinavun palkkioiden takaisin periminen. Kau-
punginhallitus päätti muuttaa v. 1953 (ks. s. 135) hyväksymänsä, lääkärinvälityksen kaut-
ta annetun lääkärinavun palkkioiden takaisin perimistä koskevat ohjeet seuraavasti: 

Kun potilas ilmoittaa, ettei hän kykene suorittamaan lääkärinpalkkiota välittömästi 
lääkärinapua saatuaan, kirjoittaa lääkäri annetusta avusta laskun kaksin kappalein. 
Alkuperäiskappaleeseen merkitään sanat »Allekirjoittanut pyytää, että Helsingin kaupun-
gin huoltolautakunta minulle (tai yllä mainitulle potilaalle) annettavana köyhäinhoitona 
suorittaisi tästä lääkärinavusta aiheutuneen lääkärinpalkkion, lääkkeet ja matkakustan-
nukset.» (Allekirjoitus ja osoite). Alkuperäiskappale jää lääkärille, joka sillä nostaa palk-
kionsa terveydenhoitolautakunnasta kuitaten kaikki samalla kertaa nostamansa palkkiot 
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eri lomakkeille. Laskun kaksoiskappaleeseen merkitään sanat »Maksettava Helsingin 
kaupungin terveydenhoito virastoon, Katariinankatu 1, kuukauden kuluessa päiväykses-
tä.» Sanottu kaksoiskappale jää potilaalle. 

Terveydenhoitolautakunta säilyttää saapuneet laskut niiden päiväystä lähinnä seuraa-
van kalenterikuukauden loppuun ja ellei potilaan puolesta maksua tänä aikana suoriteta, 
toimittaa laskut huolto virastoon, jonka toimesta laskuista erotetaan ne, jotka tullaan suo-
rittamaan köyhäinhoidollisena avustuksena. Muut laskut huoltovirasto palauttaa välittö-
mästi terveydenhoitolautakunnalle, joka lähettää potilaalle kirjallisen maksukehotuksen, 
jossa potilasta kehotetaan suorittamaan lasku kahden viikon kuluessa. Maksamatta jää-
vistä laskuista terveydenhoitolautakunta muodostaa aakkosellisen kortiston, johon liite-
tään samaa perhettä koskevat, myöhemmin samalla tavalla huoltovirastosta palautuvat 
ja sanotunlaisen maksukehotuksen jälkeen maksamattomiksi jäävät laskut. Mikäli täten 
maksamattomaksi jääviä laskuja kertyy 12 kk:n aikana kolme, lähettää terveydenhoito-
lautakunta kaikki laskut huoltovirastolle, joka tutkittuaan asianomaisen taloudellisen ase-
man ryhtyy perimistoimenpiteisiin taikka saatavien poistamiseen tileistä (1. 12. 3 228 §). 

Likavesien johtaminen avo-ojiin. Terveydenhoitolautakuntaa kehotettiin tehostamaan 
tarkkailua ja valvomaan, ettei likavesiä rakennusjärjestyksen määräysten vastaisesti joh-
dettaisi avo-ojiin (15. 9. 2 449 §, 15. 12. 3 387 §). 

Terveydenhoitoviraston jäljempänä mainitut tilapäiset viranhaltijat päätettiin 1.1. 
lukien siirtää uusiin palkkaluokkiin seuraavasti: 18 aluehoitajaa ja 8 kotisairaanhoitajaa 
vastaavasti 13:nnesta ja 14. palkkaluokasta 16. palkkaluokkaan (14. 7. 1 968 §). 

Terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
tiin 27 5Ö8 mk terveyssisaren palkkaamista varten ajaksi 6. — 31.3 (Khn jsto 30.3. 
5 487 §). 

Terveydenhuoltolääkäri P. Kuusistolle myönnettiin hänen anomansa ero terveyden-
huoltolääkärin virasta 15. 4. lukien (5. 5. 1 274 §). 

Apulaiskaupunginsihteeri P. E. Gustafsin lomalla ollessa määrättiin terveydenhoito-
lautakunnan sihteerinä toimimaan apulaiskaupunginsihteeri S. Ojala aikana 27. 6. — 
16. 7. pidettävissä kokouksissa ja varatuomari K. Makkonen aikana 17. 7. — 6. 8. pidet-
tävissä kokouksissa aikaisemmin vahvistettua kokouspalkkiota vastaan (23. 6. 1 823 §). 

Terveydenhoitolautakunnan toimisto oikeutettiin pitämään 250 000 mk käteiskassaa 
(Khn jsto 7. 12. 6 785 §). 

Terveyssisar A. Hööki oikeutettiin aikana 16. 11. 1955 — 31. 12. 1956 käyttämään 
omaa autoaan virkamatkoilla tavanmukaisin ehdoin (17. 11. 3 100 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä terveydenhoitolautakunnan sanomalehtien tilaa-
mista koskevan alistetun päätöksen siten muutettuna, että tilauksesta poistettaisiin Suo-
men Eläinlääkärilehti, Terveydenhoitolehti, Praxis fiir Kinderpsychiatrie und -Psychkolo-
gie ja Rorschachiana (29. 12. 3 549 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin Dagmarinkadun varrelle rakennettavaa 
ruotsinkielistä työväenopistotaloa suunniteltaessa varaamaan rakennuksesta 60 m2 

kotisairaanhoitoasemaa varten (5. 5. 1 279 §). 
Terveydenhoitolautakunnan entisen katsastajan V. R. Fribergin anottua, että kau-

punki suorittaisi asianomistajille raastuvanoikeuden hänen maksettavakseen tuomitsemat 
korvaukset kyyhkysten hävittämistä varten asetettujen myrkytettyjen herneiden aiheut-
tamista vahingoista, yleisjaosto päätti kehottaa rahatoimistoa suorittamaan terveyden-
hoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista pyydettyinä kor-
vauksina sairaalan apumiehelle E. Salmelalle 73 245 mk ja lämmittäjä T. Kähärille 71 185 
mk ja entiselle katsastajalle V. Fribergille 60 300 mk. Yleisjaosto hylkäsi anomuksen, 
mikäli se koski korkojen suorittamista (Khn jsto 16. 2. 5 255 §). 

Aluelääkärit. Malmin aluelääkärin asunnon sähköjohtojen korjaaminen, ks. s. 201. 
Terveydellisten tutkimusten laboratorio oikeutettiin pitämään 10 000 mk:n ennakko va-

roja (Khn jsto 7. 12. 6 785 §). 
Eläinlääkintäosasto. Maatalousministeriön eläinlääkintäosasto oli ilmoittanut, että 

eläinlääkäreiden erikoistuminen elintarvikehygienian ja elintarvikkeiden alalla tuotti 
Suomessa huomattavia vaikeuksia sen vuoksi, ettei täällä ollut eläinlääketieteellistä kor-
keakoulua. Erikoiskoulutukseen tarvittavat välttämättömät harjoittelut oli suoritettu 
kunnallisissa laitoksissa. Kun harjoittelupaikkojen valinta oli ollut vapaata, oli siitä ollut 
seurauksena, että harjoittelusta saatu hyöty oli ollut epätasaista. Tämän vuoksi oli viime-
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aikoina miltei kaikki harjoittelijat ohjattu suorittamaan harjoittelunsa Helsingin ja Lah-
den kaupungineläinlääkäreiden johdolla. Eläinlääkintäosaston tarkoituksena onkin kes-
kittää kaikki ko. harjoittelu näihin kahteen kaupunkiin, joissa kummassakin oli erikoisen 
pätevät harjoittelunohjaajat. Terveydenhoitolautakunta oli asian johdosta esittänyt, 
että mainittu anomus hyväksyttäisiin sillä ehdolla, että kaupungineläinlääkäri kussakin 
tapauksessa antaisi suostumuksensa harjoittelijain ottamiseen ja että kaupungin laitok-
sissa olisi yhtäaikaa enintään neljä harjoittelijaa. Teurastamolautakunta oli puoltanut 
ehdotuksen hyväksymistä sillä ehdolla, että teurastamolle erikoisharjoitteluun tulevien 
eläinlääkärien lukumäärän, harjoitusajan ja työskentelyn määrääminen jäisi teurastamon 
ratkaistavaksi. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa maatalousministeriön eläinlääkintä-
osastolle, ettei kaupungilla periaatteessa ollut eläinlääkintäosaston ehdottamaa järjes-
telyä vastaan, jonka mukaan eläinlääkäreiden harjoittelu ohjattaisiin etupäässä Helsin-
kiin ja Lahteen, paitsi että kaupunki ei ennakolta voinut ilmoittaa, kuinka monta harjoit-
telijaa voitaisiin kulloinkin sijoittaa kaupungin ao. laitoksiin (15. 12. 3 420 §). 

Eläinlääkintäosaston 26. palkkaluokkaan kuuluvan tp. katsastajan virkaan saatiin 
1.1. lukien valita ylioppilas H. H. Airio sillä ehdolla, että mikäli hän joutuu sodassa saa-
mansa sairauden vuoksi käyttämään sairauslomaa, hän luopuu virkasäännön mukaisesta 
oikeudesta sairausloman palkkaan siltä osalta, joka vastaa hänelle tällaisen loman ajalta 
valtiolta tulevaa elinkorkoa (20. 1. 273 §). 

Apulaiskaupungineläinlääkärin viran haettavaksi julistamista koskeva kuulutus pää-
tettiin julkaista myös Suomen Eläinlääkärilehdessä (3. 3. 643 §). 

Eläinlääkintäosasto oikeutettiin pitämään 20 000 mk:n suuruisia ennakkovaroja (Khn 
jsto 7. 12. 6 785 §). 

Kaupungineläinlääkäri B. Österholm oikeutettiin toistaiseksi käyttämään virka-ajoihin 
omaa henkilöautoaan tavanmukaisin ehdoin (6. 4. 1 022 §). 

Maidontarkastamo. Kaupunginhallitus päätti, että Espoon kunnan kanssa tehdään 
terveydenhoitolautakunnan ehdotuksen mukainen sopimus Espoon kunnan maidontar-
kastukseen tarvittavien laboratoriokokeiden suorittamisesta maidontarkastamossa (10. 11. 
3 045 §). 

Maidontarkastamon näytteiden ottajille päätettiin suorittaa, jos he tekevät kuukau-
dessa yli 160 tuntia työtä, tämän tuntimäärän ylittävältä 40 ensimmäiseltä tunnilta yksin-
kertainen tuntipalkka sekä 200 tuntia ylittäviltä tunneilta 25 ensimmäiseltä tunnilta 50 
% korotettu, eli 1 % kertainen tuntipalkka ja seuraavilta, luvallisilta ylityötunneilta 
100 % korotettu eli kaksinkertainen tuntipalkka, jolloin kuitenkin oli jätettävä huo-
mioonottamatta ne tunnit, jotka jo päivittäisen kahdeksan tunnin ylittävinä tai viikot-
taisen 47 tunnin työajan ylittävinä olivat olleet erikseen korvattavia. Samalla kaupungin-
hallitus päätti pyytää työneuvostolta oikeutta poiketa työaikalain 16 §:n (ks. v:n 1946 
kunn. as. kok. s. 357) säännöksestä siten, että maidontarkastamon näytteidenottajia saa-
taisiin pitää työssä yli seitsemän tuntia ilman tunnin kestävää lepoaikaa silloin, kun he 
ovat meijerissä näytteitä ottamassa ja että heidät saataisiin määrätä vuorollaan työhön 
myös klo 2—3 välisenä aikana (29. 9. 2 593 §). Em. kaupunginhallituksen päätöksestä 
olivat maidontarkastamon näytteidenottajat valittaneet lääninhallitukselle vedoten vali-
tuksessaan mm. kaupunginhallituksen v. 1950 (ks. s. 156) tekemään päätökseen, jonka 
mukaan näytteiden ottajilla ei ollut varsinaista kiinteätä toimistoaikaa, mutta työajan 
pituus oli määritelty virkasäännön mukaisesti. Jos näytteiden ottaja siis normaalin työ-
päivän jälkeen joutui olemaan ns. reduktaasivahtina, korvattiin se siten, että kahdeksasta 
tunnista maksettiin normaalituntipalkka, sen jälkeen kahdelta seuraavalta tunnilta 50 
%:n korotus ja seuraavillta 100 %:n korotus. Lauantaisin maksettiin korotus vastaavasti 
4 y2 tunnin työajan jälkeen. Kaupunginhallituksen viimeisen päätöksen mukaisesti voi-
daan näytteidenottaja, joka ei ole reduktaasivahtina, velvoittaa tekemään työtä lauan-
taisin seitsemän tuntia ilman minkäänlaista korvausta. Valittajien mielestä noudatetaan 
näytteidenottajien palkkauksessa yhtaikaa sekä virkasäännön edellyttämää tapaa että 
työaikalain alaisuutta. Kaupunginlakimies oli antamassaan lausunnossa huomauttanut, 
että työaikalain soveltamisesta julkisten yhteisöjen viran- tai toimenhaltijoihin v. 1956 
annetun asetuksen 2 §:n mukaan on sellaisiin kunnan ja kuntayhtymän viranhaltijoihin, 
jotka mainitaan pykälään sisällytetyssä luettelossa, sovellettava mitä työaikalaissa on 
työntekijästä säädetty. Luettelossa mainitaan nimenomaan maidontarkastaja ja näyttei-
denottajat. Asetuksen 3 § sisältää kuitenkin sellaisen poikkeuksen, ettei edellä sanottua 
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ole sovellettava sellaiseen henkilöön, joka työskentelee julkisessa virastossa tai työaika-
lain alaisen laitoksen toimistossa. Kun maidontarkastamon näytteidenottajat ovat ns. 
kenttätyöntekijöitä, ei mainittua poikkeussäännöstä voitane heihin soveltaa, vaan on heitä 
pidettävä työaikalain alaisina. Tämä merkitsee sitä, että heidät voidaan pitää työssä 
kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 47 tuntia viikossa sekä ylityössä heidän suostumuk-
sellaan mainitun työajan lisäksi enintään 24 tuntia kahden viikon aikana. Ylityöstä on 
maksettava kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 % ja seuraavilta tunneilta 100 % koro-
tettu palkka, kuten virkasäännön 31 §:ssä ylityökorvauksista määrätään (ks. v:n 1951 
kunn. as. kok. s. 138). Asiakirjojen mukaan on maidontarkastamolla ollut käytännössä 
sellainen tapa, että jos näytteidenottajat eivät ole saaneet heille kuuluvia töitä suori-
tetuksi 6 y2 tunnissa sekä pyhien aattoina 4 y2 tunnissa, ei siitä ole maksettu virkasäännön 
mukaista ylityökorvausta, vaan on päivä pyritty kompensoimaan lyhemmällä päivällä. 
Virkasäännön mukaan on kaupunki velvollinen maksamaan näytteidenottajille korvausta, 
vasta kun vuorokautinen työaika ylittää kahdeksan tuntia. Kun kaupunginhallituksen 
valituksenalaisen päätöksen mukaan näytteidenottajille maksetaan ylityökorvaus, heti 
kun kuukautinen työaika ylittää 160 tuntia, vaikka päivittäinen ja viikottainen työaika 
ei tulisikaan ylitetyksi, merkitsee sekin työaikalain säännöksistä poikkeavaa etua, minkä 
myöntämiseen kaupunki periaatteessa ei olisi velvollinen. Kaupunginhallitus päätti antaa 
lääninhallitukselle kaupunginlakimiehen lausunnon mukaisen selityksen (8. 12. 3 319 §). 

Eläkkeellä oleva näytteidenottaja E. A. Tornberg päätettiin ottaa näytteidenottajien 
vuosilomasijaiseksi ajaksi 1.6. — 15. 8. ja maksaa hänelle tältä ajalta hoitamansa viran 
loppupalkan ja eläkkeensä välinen erotus (7. 7. 1 918 §, 11. 8. 2 111 §). 

Maidontarkastamon Ford Prefect -merkkinen henkilöauto AP-421 saatiin luovuttaa 
rakennusviraston hankintaosaston myytäväksi (Khn jsto 25. 5. 5 850 §). 

Asuntojentarkastus. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin jättämään 11.4. avoimeksi 
tuleva asuntojentarkastuksen apulaistarkastajan virka täyttämättä siksi kunnes tervey-
denhoito viraston ja sen alaisten laitosten uudelleenjärjestely olisi suoritettu loppuun 
(6. 4. 1 021 §). 

Ammattientarkastus. Kaupunginhallitus päätti nimityksellä vahvistaa seuraavat kau-
punginvaltuuston suorittamat ammattientarkastajan vaalit: G. A. Johanssonin ja Y. M. 
Valjakan 1. 10. alkaen ja K. K. Rantakallion 1. 11. alkaen, kaikki viisivuotiskaudeksi 
(13. 10. 2 746, 2 747 §, 10. 11. 3 047 §). 

Diplomi-insinööri S. Oksanen määrättiin hoitamaan avoinna olevaa 17. palkkaluok-
kaan kuuluvaa ammattientarkastajan virkaa 1. 10. lukien toistaiseksi kunnes virka vaki-
naisesti täytettäisiin ja virkaan valittu sen ottaisi vastaan (20. 10. 2 790 §). 

Tp. ammattientarkastaja M. Lieto oikeutettiin tavanmukaisin ehdoin käyttämään 
virka-ajoihin omaa henkilöautoaan 1.1. lukien (5. 1. 35 §). 

Desinfioimislaitos. Desinfioitsijat O. Bergsten ja O. Romppanen saatiin määrätä v. 
1954 tekemään ylityötä enintään 250 tuntia (Khn jsto 5. 1. 5 037 §). 

Desinfioimislaitoksen ennakkovarat hyväksyttiin 15 000 mk:ksi (Khn jsto 7.12. 
6 785 §). 

Sielullisesti sairaiden vastaanottoasema. Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen 1. 9. 
tekemä päätös, millä Pukinmäellä sijaitseva naisten keskuskoti oli määrätty B-luokan 
mielisairaanhoitolaitokseksi, joka tulee saamaan valtionapua mielisairaslain 46 §:n mukai-
sesti (15. 9. 2 472 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei lääkintöhallituksen 13. 7. antamasta päätöksestä, jolla 
sielullisesti sairaiden vastaanottoasema oli määrätty B-luokkaan kuuluvaksi, valtionapua 
saavaksi laitokseksi, valiteta korkeimpaan hallinto-oikeuteen (4. 8. 2 076 §). 

Sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman huoltotoimiston kaksi tilapäistä sosiaalihoi-
tajan virkaa päätettiin 1.1. lukien siirtää 16. palkkaluokkaan (14. 7. 1 968 §). 

Sisäasiainministeriöltä päätettiin anoa, että kaupunki vapautettaisiin sielullisesti sai-
raiden huoltotoimiston ja vastaanottoaseman rakennusten ja kaluston vakuuttamisvel-
vollisuudesta, samalla päätettiin antaa sitoumus siitä, että kaupunki sielullisesti sairaiden 
huoltotoimiston ja vastaanottoaseman tai niiden kaluston vahingoittuessa tulipalossa 
tai siihen verrattavassa onnettomuudessa, kunnostaa ne entiselleen omalla kustannuksel-
laan. Sisäasiainministeriö oli sittemmin vapauttanut kaupungin mainitusta vakuuttamis-
velvollisuudesta v. 1952 annetun mielisairasasetuksen 45 §:n nojalla (23. 6. 1 822 §, 8. 12. 
3 318 §, ks. v:n 1952 kunn. as. kok. s. 187 §). 
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Sielullisesti sairaiden huoltotoimisto ja naisten keskuskoti oikeutettiin pitämään vas-
taavasti 20 000 mk:n ja 35 000 mk:n suuruisia ennakkovaroja (Khn jsto 7. 12. 6 785 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 460 000 mk yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi käsikäyttöisen ruokahissin 
asentamista varten sielullisesti sairaiden vastaanottoasemalle Pengerk. 5:een (3.11. 
2 947 §). 

Lastenpsykiatrin toimisto. Kaupunginhallitus päätti valita ja nimittää lastenpsykiatrin 
toimiston 19. palkkaluokan psykologin virkaan filosofian kandidaatti S. A. Meurmanin 
16. 12. lukien (1. 12. 3 238 §). 

Kaupunginhallitus päätti nimityksellä vahvistaa 9. 12. tapahtuneet vaalit, joiden mu-
kaisesti filosofian kandidaatit H. M. Hagman ja H. E. Hintikka oli valittu 15. 1. lukien 
lastenpsykiatrin toimiston psykologin virkoihin kuitenkin siten, että Hintikka nimitettäi-
siin sanottuun virkaan 1. 6. lähtien (20. 1. 276 §). 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston lausunto eräiden sosiaali-
tarkkailijain virkojen siirtämisestä ylempään palkkaluokkaan, minkä ohessa kaupungin-
hallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16. 11. tekemä päätös lastenpsykiatrin toimis-
ton kahden sosiaalitarkkaajan viran siirtämisestä 16. palkkaluokkaan saatiin panna täy-
täntöön 1. 1. 1955 lukien (22. 12. 3 486 §, ks. s. 29). 

Toimiston psykologille H. Hagmanille päätettiin myöntää ero virastaan 31. 10. (3. 11. 
2 942 §). 

Lastenpsykiatrin toimisto oikeutettiin pitämään ennakkovaroja 10 000 mk (Khn jsto 
7. 12. 6 785 §). 

Kouluhammasklinikan röntgenhoitajan virka päätettiin jättää vakinaisesti täyttä-
mättä siihen saakka, kunnes kouluhammasklinikan uudelleen järjestämistä koskeva kysy-
mys olisi lopullisesti ratkaistu (28. 4. 1 234 §). 

Hammasklinikan perustaminen Pitäjänmäelle ks. s. 209 
Uuteen ammattikoulutaloon päätettiin ammattikoululaisia varten perustaa koulu-

hammashoitola 1. 10. lukien, johon siirrettäisiin Vallilan ruotsinkielisestä kansakoulusta 
yksi hammaslääkärintuoli. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa terveydenhoitolau-
takunnan palkkaamaan 1.10. lukien, kertomusvuoden loppuun kaksi tilapäistä 9. palkka-
luokan klinikka-apulaista ja myöntää näiden palkan maksamista varten 147 000 mk ao. 
määrärahoista. Lisäksi kaupunginhallitus päätti myöntää erinäisiin hallintomenoihin 
kuuluvista kaluston hankintamäärärahoista 367 450 mk hammashoitolan kaluston ja liina-
vaatteiden hankkimista varten (15. 9. 2 470 §). 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin ylittämään kouluhammasklinikan määrärahoja 
Muut palkkamenot enintään 425 000 mk kouluhammasklinikassa syys-lokakuun aikana 
toimeenpantavaa uuden työajan kokeilua varten lautakunnan esittämällä tavalla (4. 8. 
2 068 §). 

Kouluhammasklinikka oikeutettiin pitämään 5 000 mk:n suuruista käteiskassaa (Khn 
jsto 7. 12. 6 785 §). 

Veneeristen tautien poliklinikat. Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 25. 2. 
kumonnut 14. 1. 1943 tekemänsä päätöksen ja velvoittanut Helsingin kaupungin toistai-
seksi ylläpitämään ainoastaan yhtä sukupuolitautilaissa säädettyä sukupuolitautien poli-
klinikkaa (10. 3.700 §). 

Kaupunginvenerologi Y. Salmiselle päätettiin myöntää ero virastaan 31. 12. (3. 11. 
2 941 §). 

Veneeristen tautien poliklinikan ennakko varojen määräksi hyväksyttiin 5 000^ mk 
(Khn jsto 7. 12. 6 785 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolat. Jäljempänä mainitut äitiys- ja lastenneuvolain tilapäiset 
viranhaltijat päätettiin 1.1. lukien siirtää korkeampaan palkkaluokkaan seuraavasti: 
tuberkuloosityötä johtava terveyssisar 19. palkkaluokkaan, kymmenen terveyssisarta ja 
neljä kätilöä 16. palkkaluokkaan (14. 7. 1 968 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan perustamaan äitiys-
ja lastenneuvolan Iso Roobertinkatu 35:ssä olevasta talosta vuokrattuun huoneistoon sekä 
myöntää ao. määrärahoista 141 240 mk 16. palkkaluokkaan kuuluvan tilapäisen kaupun-
ginkätilön palkkaamista varten ajaksi 1. 9.—31. 12. (14. 7. 2 005 §). Yleisten töiden pää-
luokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 330 000 mk mai-
nitun huoneiston kunnostamista varten (26. 5. 1 491 §). 
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Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
570 000 mk uuden ulkorakennuksen rakentamista varten Puistolan äitiys- ja lastenneuvo-
laa varten. Samalla kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan joko tarjousten 
perusteella tai huutokaupalla luovuttamaan entisen ulkorakennuksen eniten tarjoavalle 
purettavaksi ja pois kuljetettavaksi (8. 9. 2 389 §). 

Avustukset. Terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupungin-
hallitus myönsi Eläinten Huoltoyhdistys — Föreningen Djurvärnet -nimiselle yhdistyk-
selle sopimuksen mukaisesti 188 800 mk, joka oli suoritettava yhdistykselle neljännesvuo-
sittain 47 200 mk:n suuruisina erinä (10. 2. 434 §). 

Kunnallisen Terveydenhoitoyhdistyksen kertomusvuoden jäsenmaksu, 4 000 mk, päätet-
tiin suorittaa erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Jäsenmaksut (Khn jsto 
11.8. 6 257 §). 

Sairaalat 

Sairaanhoitohenkilökunnan palkkojen järjestely. Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton 
palkka-asiainneuvoston lausunto, joka koski sairaanhoitohenkilökunnan palkkojen jär-
jestelyä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 22. 6. tekemä pää-
tös sairaanhoitohenkilökuntaan kuuluvien eräiden virkojen siirtämisestä uusiin palkka-
luokkiin 1.1.1955 lukien saatiin panna täytäntöön. Myöhemmin kaupunginhallitus päätti 
selventää ko. päätöstään siten, että ennen 22. 6. eronneille viransijaisille ei makseta sai-
raanhoitohenkilökunnalle kertomusvuoden alusta myönnettyä palkankorotusta, mutta 
että mikäli sijaisuus oli jatkunut yli 22. 6., korotus oli maksettava 1. 1. alkaen sillä edelly-
tyksellä, että ao. viransijainen on jo silloin ollut kaupungin palveluksessa (14. 7. 1 968 §, 
6. 10. 2 624 §). 

Liinavaatevarastonhoitajien, käsityönohjaajien, askarruttajien, pesulanhoitajien ja pvihe-
linvälittäjien työaika. Kaupunginhallitus päätti, että sairaaloiden ja huoltolaitosten liina-
vaatevarastonhoitajien, käsityönohjaajien, askarruttajien, pesulanhoitajien sekä näiden 
apulaisten työajan pituutta määrättäessä on sovellettava työaikalain 5 §:n säännöksiä 
päivittäisestä ja viikottaisesta työajasta siten, että työaika määräytyy pisimmän sallitun 
työajan mukaan, ellei kaupunginhallitus ao. laitosten esityksestä vahvista muuta työaikaa 
(11. 8. 2 103 §, ks. v:n 1946 kunn. as. kok. s. 354). 

Varattomien helsinkiläisten poliklinikkahoito. Kaupunginhallitus päätti kaupunginlaki-
miehen lausunnossa esitetyillä perusteilla ilmoittaa lääkintöhallitukselle, ettei kaupungin-
hallitus voi hyväksyä lääkintöhallituksen tulkintaa, jonka mukaisesti varattomien helsin-
kiläisten ilmaista polikliinistä hoitoa ei voida antaa 1.2. jälkeen Helsingin yleisen sairaalan 
Meilahden sairaalaryhmässä olevissa sairaaloissa (25.2. 564 §, ks. v:n 1954 kert I osan s. 43). 

Sairaanhoito-oppilaiden harjoittelu kaupungin sairaaloissa. Kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa Sairaanhoitajien jatko-opisto—Valtion terveydenhuolto-opiston sopimaan välit-
tömästi kaupungin sairaaloiden johdon kanssa opiston oppilaiden harjoittelumahdollisuuk-
sien järjestämisestä sairaaloissa (25. 2. 563 §). 

Helsingin mielisairaanhuoltopiirin paikkaluvun tarkistaminen. Mielisairaslain (ks. v:n 
1952 kunn. as. kok. s. 49) mukaan on valtioneuvoston ainakin joka kymmenes vuosi vah-
vistettava lääkintöhallituksen esityksestä mielisairaanhuoltopiirien rajat sekä niiden hoito-
paikkojen määrä, mikä jokaisella mielisairaanhuoltopiiriin kuuluvalla kunnalla tulee olla 
keskusmielisairaalassa. Lääkintöhallitus oli ehdottanut, että kaupunkimaisessa asutuk-
sessa varattaisiin neljä sairaansijaa tuhatta asukasta kohden. V:n 1952 henkikirjoituk-
sessa oli kaupungin asukasluku 384 521, joten lääkintöhallitus katsoi kaupungin tarvitse-
van 1 538 mielitautien hoitopaikkaa. Sairaalalautakunta oli puoltanut mainitun hoito-
paikkaluvun hyväksymistä sillä nimenomaisella edellytyksellä, että kyseessä olisi niiden 
vähimmäismäärä. Valtioneuvosto oli kuitenkin suorittanut paikkojen jaon yleensä käy-
tössä olleiden sairaansijojen perusteella, jonka mukaan kaupungin käyttöön tuli yhteensä 
1 538 keskusmielisairaalan hoitopaikkaa, mikä määrä oli katsottava kiinteästi vahviste-
tuksi eikä siis vähimmäismääräksi, kuten lääkintöhallitus oli tarkoittanut. Kaupungin 
väestön vuotuinen lisäys arvioitiin n. 8 000 henkilöksi, joten se v:sta 1952 kertomusvuo-
teen teki n. 20 000 henkilöä. Asukasluku nousisi siis jo v. 1955 n. 404 000 henkilöön, joten 
valtioneuvoston päätöksellä vahvistettu hoitopaikkojen lukumäärä oli jo päätöksenteko-
hetkellä liian pieni. Sairaalalautakunta oli ilmoittanut pitävänsä kaupungin mielisairaan-
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hoitopaikkojen määrän tarkistamista tarpeellisena ja tulisi paikkoja olla 5 jokaista tuhatta 
asukasta kohden, minkä lisäksi olisi vielä otettava huomioon kaupungin jatkuva väestön 
lisäys. Samalla olisi lääkintöhallitukselle esitettävä, että kaupunki saisi mahdollisesti 
tapahtuvassa hoitopaikkojen tarkistuksessa pitää Kellokosken sairaalasta hankkimansa 
hoitopaikat vähentämättöminä. Kaupunginhallitus päätti antaa lääkintöhallitukselle 
sairaalalautakunnan esityksen mukaisen lausunnon (3. 3. 637 §). 

Mielisairaanhoitajien ja mielisairaanhoitajattarien palkkojen järjestely. Merkittiin tie-
doksi Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston lausunto, joka koski mielisairaanhoitajien 
ja mielisairaanhoitajattarien palkkojen järjestelyä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
kaupunginvaltuuston 7. 9. tekemä mainittujen virkojen siirtämistä uusiin palkkaluokkiin 
koskeva päätös saatiin panna täytäntöön 1.1. lukien (6. 10. 2 615 §, ks. s. 28). 

Sairaaloissa työskentelevien kodinhoitajien ateriakorvaukset, ks. s. 179. 
Potilaiden keskuudessa työskentelevän toimistohenkilökunnan työtakit, ks. s. 210. 
Sairaalalautakunnan sihteerien palkkiot. Yleisjaosto päätti kehottaa rahatoimistoa 

suorittamaan sairaalalautakunnan ja terveydenhoitolautakunnan sihteereille esitettävien 
laskujen mukaan 10 000 mk:n suuruisen palkkion kokoukselta. Palkkiot saatiin maksaa 
kaupunginkanslian kansliasihteerin säästyneestä palkasta (Khn jsto 9. 2. 5 207 §). 

Sairaalavirasto. Sairaalain tiliviraston kamreerin virka päätettiin jättää täyttämättä 
siihen saakka, kunnes sairaala viraston uusi johtosääntö olisi vahvistettu (14. 4. 1 083 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä rahatoimiston osastopäällikön V. Molanderin hoita-
maan sairaalain tiliviraston 26. palkkaluokkaan kuuluvaa kamreerin virkaa 22. 3. lukien 
toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes virkaan valittava ottaisi sen vastaan. Sa-
malla myönnettiin osastopäällikkö Molanderille virkavapautta omasta virastaan vastaa-
vaksi ajaksi (24. 3. 828 §, 26. 5. 1 496 §). 

Sairaala virastoon päätettiin ajaksi 1. 3.—31. 12. palkata tilapäinen toimistoapulainen 
10. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Palkan maksamista varten myönnettiin 255 000 
mk ao. määrärahoista (10. 2. 435 §, 21. 4. 1 106 §). 

Sairaalain tiliviraston edesmenneen kamreerin V. Kerkkäsen käyttämättä jääneen 
vuosiloman korvaus 108 274 mk päätettiin suorittaa hänen perikunnalleen (21. 4. 1 134 §). 

Yleisjaosto päätti suostua sairaalalautakunnan esitykseen, että sairaala viraston kans-
lianhoitajalle H. Airiolle saataisiin suorittaa 142315 mk v. 1954—1955 pitämättä jääneistä, 
yhteensä 86 lomapäivästä sekä eläkkeelle siirtymisen vuoksi 13. 9. lisäksi 12 p:n pituisesta 
uudesta vuosilomasta. Samalla yleisjaosto päätti toistamiseen huomauttaa lautakunnalle, 
että esitykset vuosilomien korvaamisesta rahassa oli ehdottomasti tehtävä niin hyvissä 
ajoin, että päättävälle viranomaiselle jäisi täysi vapaus harkita joko anomuksen hyväksy-
mistä tai hylkäämistä, mitä aikaa yleisjaostolla ei ko. tapauksessa ollut ollut (13. 10. 
2 739 §, Khn jsto 17. 5. 5 807 §, 24. 8. 6 304 §). 

Sairaalalautakunnan sihteerin vuosilomansijaiseksi määrättiin apulaiskaupunginsih-
teeri S. Ojala aikana 31.5.—10.6. ja apulaiskaupunginsihteeri R. Parviainen aikana 
2.9.—27.9. pidettävissä kokouksissa 10 000 mk:n suuruisesta palkkiosta kokoukselta 
(25. 8. 2 244 §, Khn jsto 1. 6. 5 866 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä entisen sairaalatarkastajan M. Saarenheimon 1. 1. 
1956 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään vuoden loppuun laatimaan sairaalasuunnitel-
mia sairaalalautakunnalle palkkiosta, joka määräytyy siten, että se vastaa kokouspalkkioi-
den lisäksi sairaalatarkastajan viran loppupalkan ja hänelle myönnetyn eläkkeen välistä 
erotusta (27. 10. 2 892 §). 

Kalusto. Merkittiin tiedoksi, että puolustusministeriö oli 15. 6. tekemällään päätök-
sellä, nojautuen sotatilasta 26. 9. 1930 annetun lain 14 §:n 1 momenttiin ja 25 §:n 1 mo-
menttiin, myöntänyt kaupungille lopullisena korvauksena 100 000 mk puolustusvoimien 
v. 1941 takavarikoimien sairaalainstrumenttien korvaamiseksi (1.7. 1 919 §). 

Sairaalavirastolle hankitusta sprimonistuspaperista aiheutunut 900 mk:n lasku saatiin 
suorittaa erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Valiokunta- ja komitea-
menot (Khn jsto 20. 7. 6 152 §). 

Marian sairaala. Asiamiesosastoa kehotettiin huolehtimaan siitä, että Helsingin Yli-
opiston kanssa tehdyt, v. 1953 allekirjoitetut sopimukset lääketieteellisen opetuksen jär-
jestämisestä sairaalan sisätautien osastolla ja patologis-anatomisen opetuksen järjestämi-
sestä samassa sairaalassa irtisanottaisiin kertomusvuonna päättymään 31. 12. 1956 
(15. 12, 3 422 §). 
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Kaupunginhallitus päätti määrätä lääketieteen ja kirurgian tohtori E. Turpeisen, vir-
kaan kuuluvin palkkaeduin, hoitamaan sairaalan 42. palkkaluokkaan kuuluvaa anestesia-
ylilääkärin virkaa 1. 2. lukien toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka kunnes virkaan vaki-
naisesti valittava ryhtyisi sitä hoitamaan. Sittemmin kaupunginhallitus valitsi ja nimi-
tyksellä vahvisti lääketieteen ja kirurgian tohtori E. Turpeisen vaalin sanottuun virkaan 
1. 5. lukien (3. 2. 365 §, 14. 4. 1 087 §, 24. 11. 3 186 §). 

Apulaislääkäri R. Wegelius määrättiin edelleen hoitamaan sairaalan 27. palkkaluokan 
lastenosaston ylilääkärin virkaa 1.4. lukien siksi kunnes ylilääkärin virka voitaisiin lak-
kauttaa. Tohtori Wegelius oikeutettiin saamaan virkaan kuuluvat palkkaedut (31.3. 
915 §). 

Vielä päätettiin sairaalaan palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat: apulaislääkäri 
21. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin 1.1.1956 lukien siksi kunnes sairaalaan perustet-
taisiin vakinainen apulaislääkärin virka, kuitenkin kauintaan 31. 12. 1956 saakka (8. 12. 
3 326 §); kertomusvuodeksi kaksi pesuapulaista 5. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin 
sekä vuosilomasijaisena toimiva lämmittäjä 1. 6.—30. 9. väliseksi ajaksi (5. 1. 33 §, 21. 4. 
1 106 §, 9. 6. 1 645 §). 

Sairaalan laboratoriopäivystyksen järjestämistä varten päätettiin palkata päivystävä 
laboratoriohoitaja ajaksi 1. 6.—31. 12. Tarkoitukseen saatiin käyttää enintään 240 309 mk 
sairaalan ao. määrärahoista (12. 5. 1 349 §). 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston lausunto sairaalan labo-
ratoriolääkärin viran siirtämisestä ylempään palkkaluokkaan. Sen ohessa kaupungin-
hallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 22. 6. tekemä päätös sanotun viran siirtämisestä 
25. palkkaluokkaan 1.1. lukien saatiin panna täytäntöön. Samaten saatiin panna täytän-
töön kaupunginvaltuuston 2. 11. tekemä päätös sairaalan neljän lääkintävoimistelijan 
viran siirtämisestä 13. palkkaluokkaan 1. 1. 1956 lukien (14. 7. 2 012 §, 1. 12. 3 236 
ks. s. 30). 

Yleisjaosto päätti oikeuttaa sairaalan kirurgisen kanslian hoitajan sekä sairaalan toi-
mistoapulaisen A. Tolvasen tekemään kertomusvuoden aikana ylityötä korkeintaan 300 
tuntia (Khn jsto 21. 12. 6 879 §, 25. 10. 6 602 §). 

Sairaalaan saatiin kertomusvuoden aikana ottaa Svenska Sjuksköterske-Hälsosyster-
skolan -nimisen koulun oppilaita käytännölliseen harjoitteluun koulun esittämän ohjelman 
mukaisesti. Oppilaille saatiin harjoitteluaikana antaa maksuton ruoka ja vaatteiden pesu 
sairaalan puolesta (25. 2. 561 §). 

Eräät sairaalan apumiehet ja päivystyspoliklinikan vahtimestari oikeutettiin säilyttä-
mään entiset luontoisetunsa vaikka heidän virka-asemansa oli muuttunut (24. 3. 826 §). 

Marian sairaalan määrärahoista Muut palkkamenot saatiin käyttää enintään 1.7 milj. 
mk Helsingin Yliopiston serobakteriologisen laitoksen ja Valtion seerumlaitoksen suoritta-
mien tutkimusten korotettujen maksujen maksamista varten. Samalla kaupunginhallitus 
päätti ehdollisesti merkitä v:n 1956 talousarvioehdotukseensa 3 milj. mk em. tarkoitusta 
varten (13. 10. 2 742 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraamaan Domus Académica -nimisestä yli-
oppilasasuntolasta sairaalan vuosilomasijaisia varten 15 kahden hengen huonetta 3 750 
mk:n kuukausivuokrasta henkilöä kohden ajaksi 1. 6.—31. 8. (10. 3. 698 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 1 200 000 mk Marian sairaalan saunassa sattuneen tulipalon aiheuttamien korjaus- ja 
kunnostamistöiden suorittamista varten (3. 3. 636 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
660 000 mk sairaalan N-rakennuksen korjaustöitä varten (18. 5. 1 441 §); 290 000 mk sai-
raalan sähköjännitteen korottamisesta aiheutuneita töitä varten (2.6.1 570 §) sekä 670 000 
mk sairaalaan hankittujen koneiden sähköasennus- ja vesijohtotöitä sekä henkilökunnalle 
tehtävän pesutuvan rakennustöitä varten (20. 10. 2 791 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kiinteistölautakunta oli päättänyt jatkaa talossa Döbelninkatu 
2 olevan huoneiston vuokrasopimusta ajaksi 1.9. 1955—31.5. 1956 27 000 mk:n kuu-
kausivuokrasta (6. 10. 2 649 §). 

Auroran sairaala. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan perimään 
sairaalassa hoidetuista vieraspaikkakuntalaisista hengityshalvauspotilaista hoitokustan-
nuksina potilaan kotikunnalta seuraavat hoitomaksut: 15 000 mk hoitopäivältä neljän 
ensimmäisen viikon ajalta ja 10 000 mk hoitopäivältä sen jälkeiseltä ajalta sekä narkoosi-
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lääkärin palkkiona 4 000 mk ja ortopeedilääkärin palkkiona 2 000 mk kerralta näiden lää-
käreiden hoitotoimenpiteitä saaneiden potilaiden osalta (13. 1. 113 §). Myöhemmin kau-
punginhallitus päätti muuttaa em. päätöstään siten, että vieraspaikkakuntalaisista hen-
gityshalvauspotilaista oli 1.4. lukien potilaan kotipaikkakunnalta perittävä 12 000 mk 
hoitopäivältä ensimmäisten 21 vuorokauden ajalta ja sen jälkeen 8 000 mk hoitopäivältä, 
narkoosi- ja ortopeedilääkärin palkkioiden pysyessä aikaisemmin vahvistettuina (24. 3. 
827 §). 

Kaupunginhallitus määräsi sairaalan I osastoryhmän ylilääkärin, professori P. Heiniön 
toimimaan samalla sairaalan johtajana 1. 4. lukien. Professori Heiniö oikeutettiin saa-
maan 31. palkkaluokan mukaiset palkkaedut (31. 3. 913 §). 

Dosentti P. G. Forsell määrättiin hoitamaan sairaalan III osastoryhmän 28. palkka-
luokkaan kuuluvaa ylilääkärin virkaa 1. 4. lukien toistaiseksi ja kauintaan siksi, kunnes 
virkaan valittu ottaa sen vastaan. Samalla hänet oikeutettiin saamaan virkaan kuuluvat 
palkkaedut (31. 3. 914 §). Sittemmin kaupunginhallitus valitsi ja vahvisti nimityksellä 
dosentti Forsellin vaalin mainitun osaston ylilääkärin virkaan 16. 6. lukien (2. 6. 1 573 §, 
8. 9. 2 386 §). 

Auroran sairaalan polio-osastolle päätettiin palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat, 
palkkaluokka mainittu suluissa viran nimen jäljessä: apulaislääkäri (21) ajaksi 1. 10.— 
31. 12., palkan maksamiseen myönnettiin 138 690 mk erinäisiin hallintomenoihin kuulu-
vista ao. määrärahoista (13. 10. 2 741 §); kaksi osastonhoitajaa (24) ja kaksi lääkintävoi-
mistelijaa (22) ajaksi 1. 1.—28. 2., kylvettäjä (14) ajaksi 1. 1.—31. 1. ja tarvittava määrä 
hengitys valvojia 100 mk:n tuntipalkalla, sairaanhoitajia (22) ja lastenhoitajia (18) 1.1. 
lukien toistaiseksi ja kauintaan 28. 2. saakka (3. 2. 367 §); ajaksi 1. 3.—31. 5. osastonhoi-
taja (13), kaksi lääkintävoimistelijaa (11) ja apuhoitajia (9) sekä hengitys valvojia 100 mk:n 
tuntipalkalla (10. 3. 696 §); 1.6. lukien toistaiseksi ja kauintaan 31. 12. saakka osaston-
hoitaja (13), kolme lääkintävoimistelijaa (11), lasinpesijä (6), 10 sairaanhoitajaa (11), 20 
apuhoitajaa (9), 20 lastenhoitajaa (9) ja hengitys valvojia 100 mk:n tuntipalkalla (9. 6. 
1 638 §). 

Edelleen saatiin sairaalan polio-osastolle palkata 1. 7.—31. 12. väliseksi ajaksi tarpeel-
liseksi osoittautuva määrä yksityissairaanhoitajia Suomen sairaanhoitajain liiton taksan 
mukaisin palkoin. Hengitysvalvojille saatiin maksaa 120 mk:n tuntipalkka. Ko. henkilö-
kunnan palkat saatiin maksaa Auroran sairaalan määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat 
(14. 7. 2 014 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti perustaa sairaalaan lasten kirurgiselle osastolle 1.8. 
lukien vuoden loppuun apulaisylihoitajan viran 18. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin 
ja myöntää erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 176 550 mk palkan 
maksamista varten sekä 1. 5.—31. 12. väliseksi ajaksi osastonhoitajan 13. palkkaluokan 
mukaisin palkkaeduin, jotka saatiin suorittaa sairaalan määrärahoista Muut palkkamenot 
(12. 5. 1 350 §, 23. 6. 1 813 §, 22. 9. 2 517 §). 

Sairaalan 12 sairaanhoitajan virkaa ja lääkintävoimistelijan virka päätettiin siirtää 
13. palkkaluokkaan (14. 7. 1 968 §, 1. 12. 3 236 §). 

Sairaalalautakunta oikeutettiin suorittamaan Auroran sairaalan määrärahoista Muut 
palkkamenot 20 480 mk:n korvaus 85 päivystystunnilta sairaalan konemestarille J. 
Kekäläiselle ja 18 467 mk:n korvaus 89 päivystystunnilta koneenhoitaja V.Ahoselle 
(3. 2. 361 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Auroran sairaalan ottamaan v. 1956 Helsingin 
Diakonissalaitoksen sairaanhoitajakoulun oppilaita harjoittelijoiksi sekä antamaan näille 
harjoitteluaikana maksuttomat ateriat sairaalassa ja vaatteiden pesun (16. 6. 1 758 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 814 107 mk Auroran sairaalan keittiökaluston hankkimista varten. Samalla myönnet-
tiin yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 6 500 000 
mk sairaalan keittiön korjaustöitä varten (23. 6. 1 818 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalan ylittämään kalustonhankintamääräraho-
jaan enintään 2 615 462 mk polio-osastolle tarvittavan sairaanhoitokaluston hankkimista 
varten (7. 7. 1 926 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
245 000 mk 14. rakennukseen hankittavien happi- ja imujohtojen hankinta- ja asennus-
kustannuksiin (31. 3. 910 §). 
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Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus ftiyönsi 
110 000 mk uusien kaasuhanojen hankkimiseksi Auroran sairaalan laboratorioon sekä 
433 000 mk entisen ylilääkärin virka-asuntona olleen rakennuksen vesikaton, parvekkeen 
ja ulkorappauksen korjaamista sekä kellarikerroksessa olevien sähköjohtojen uusimista 
varten. Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin merkitsemään tarvittava määräraha 
v:n 1956 talousarvioehdotukseensa sanotun rakennuksen muuttamiseksi sairaalan henkilö-
kunnan asuntolaksi ja rakennuksen ulkomaalausta varten (26. 5. 1 497 §, 14. 7. 2 010 §). 

Em. määrärahoista myönnettiin vielä 5 900 000 mk varavoimakaapelin vetämistä 
varten Auroran sairaalan uudesta lastenosastorakennuksesta sairaalan rakennuksiin n:o 5, 
8 ja 14 ja sairaala-alueen vanhan rengaskaapelin uusimiseksi samanaikaisesti sekä 300 000 
mk kaapelityön yhteydessä em. rakennuksiin tehtäviä korjauksia varten (4. 8. 2 075 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin 4 250 000 mk ilmanvaihtolaitteiden hankkimista ja asen-
tamista varten sairaalan bakteriologiseen laboratorioon (20. 1. 215 §). 

Yleisjaosto oikeutti sairaalalautakunnan kertomusvuoden talousarvioon merkittyä 
määrärahaa käyttäen hankkimaan sairaalalle 670 000 mk:n hintaisen Volvo-P 444-merkki-
sen henkilöauton (Khn jsto 16. 6. 5 979 §). 

Karjalan Konetoimistolle päätettiin myydä sairaalan käytöstä poistettu linko 50 000 
mk:n kauppahinnasta (Khn jsto 6. 7. 6 105 §). 

Kaupunginhallitus päätti 
1) oikeuttaa kuvaamataidetoimikunnan neuvottelemaan taiteilija Tove Janssonin 

kanssa uuden luonnoksen tekemisestä ilman eri korvausta Auroran sairaalan lastenosasto-
rakennuksen pohjakerroksen tutkimushuoneen kattoon, ottaen huomioon, että maalauksen 
lopullinen suorittaminen annetaan hänen tehtäväkseen, 

2) oikeuttaa toimikunnan neuvottelemaan taiteilija Janssonin kanssa sanotun raken-
nuksen ensimmäisen kerroksen porrashuoneen seinään tulevan maalauksen lopullisesta 
suorittamisesta, 

3) oikeuttaa toimikunnan järjestämään taiteilijoiden Erkki Koposen ja Onni Ojan 
kesken uuden kilpailun sanotun rakennuksen ylimmän kerroksen kerroshalliin hankittavan 
maalauksen aikaansaamiseksi siten, että tässä kilpailussa voittaneelle annetaan lopullinen 
työ suoritettavaksi ja toiselle suoritetaan 75 000 mk:n suuruinen osallistumiskorvaus, jol-
loin vm. taiteilijan tekemä ehdotus jää kaupungin omaisuudeksi, 

4) varata tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset 
kuuluvista määrärahoista Taideteosten hankkiminen kaupungin julkisten rakennusten 
kaunistamiseen enintään 1 milj. mk Auroran sairaalan lastenosastorakennukseen hankitta-
vien maalausten kustannuksia varten sekä myöntää toimikunnan käytettäväksi tästä 
määrärahasta 75 000 mk em. uusintakilpailun kustannuksia varten (15. 12. 3 380 §). 

Kivelän sairaala. Kaupunginhallitus päätti, että Kivelän sairaalan mielitautiosaston 
toimintaan liitetään v:n 1956 alusta kotihoitotoiminta. Samalla kaupunginhallitus päätti 
perustaa 1.1. 1956 lukien sairaalan mielitautiosastolle 25. palkkaluokkaan kuuluvan tila-
päisen alilääkärin viran ja kaksi 15. palkkaluokkaan kuuluvaa tilapäisen sairaanhoitajan 
virkaa sekä huolto viraston kodinhoitotoimistoon kaksi 8. palkkaluokkaan kuuluvaa tila-
päisen kodinhoitajan virkaa sekä merkitä ehdollisesti v:n 1956 talousarvioon kotisairaan-
hoitotoiminnan laajentamisesta aiheutuvat menot ja tulot (13. 10. 2 737 §). 

Kaupunginhallitus valitsi ja nimityksellä vahvisti lääketieteen ja kirurgian tohtori, 
dosentti H. A. Laitisen vaalin Kivelän sairaalan röntgenosaston 28. palkkaluokkaan kuu-
luvan röntgenylilääkärin virkaan 1. 3. lukien (25. 2. 558 §, 31. 3. 905 §). 

Kivelän sairaalan mielitautien osastolle ja Kammio-osastolle saatiin palkata seuraavat 
tilapäiset viranhaltijat 16. 3.—31. 12. väliseksi ajaksi: mielitautien osastolle: psykologi 
(puolipäivätyö) (19), osastonhoitaja ja kaksi mielisairaanhoitajaa (13), sairaanhoitaja ja 
kaksi mielisairaanhoitajatarta (11) sekä lastenhoitaja ja kaksi apumiestä (9), Kammio-
osastolle: osastonhoitaja (13), neljä mielisairaanhoitajatarta (11) sekä sairaala-apulainen 
(4) (17.3. 785 §). 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton palkka-asiainneuvoston lausunto sairaalan eräiden 
virkojen siirtämisestä ylempään palkkaluokkaan, minkä ohessa kaupunginhallitus päätti, 
että kaupunginvaltuuston 22. 6. ja 2. 11. tekemän päätöksen mukaisesti saatiin seuraavat 
virat siirtää ylempään palkkaluokkaan 1.1. lukien: laboratoriolääkäri (25) (14. 7. 2 012 §, 
ks. s. 29); apulaisylihoitaja (18), sosiaalihoitaja (16), apulaisyöylihoitaja, kolme kotisai-
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raanhoitajaa, seitsemän osastonhoitajaa (15), audiometrin hoitaja (puolipäivävirka), seit-
semän sairaanhoitajaa ja laboratorioapulainen (13) (14. 7. 1 968 §); 1. 1. 1956 lukien neljä 
lääkintävoimistelijaa (13) (1. 12. 3 236 §). Seuraavat mielisairaanhoitajien ja -hoitajatta-
rien virat saatiin 1.1. lukien siirtää uusiin palkkaluokkiin: 10 mielisairaanhoitajaa (14), 
käsityönohjaaja (13), 29 mielisairaanhoitajatarta (12) (20. 10. 2 762 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalan silmätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien 
osaston käyttämään yksityistä anestesialääkäriä 1. 6. alkaen siksi, kunnes Marian sairaala 
voisi jälleen antaa anestesia-apua. Tarkoitukseen saatiin käyttää 120 000 mk sairaalan 
määrärahoista Muut palkkamenot (7. 7. 1 924 §, 14. 7. 2 008 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1954 (ks. s. 174) tekemäänsä päätöstä siten, että 
sairaalalautakunta oikeutettiin suorittamaan Kivelän sairaalan matkakustannusten tililtä 
kotisairaanhoitolääkäri T. Frölander-Ulfin talvisaikaan tekemien sairaalan kotisairaan-
hoitoon kuuluvien virkamatkojen kuljetuskustannukset voimassaolevan vuokra-auto-
taksan mukaisesti (10. 2. 433 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti muuttaa em. vuonna (ks. s. 173) tekemäänsä siivous-
korvausten supistamista koskevaa päätöstään siten, että myös Kivelän sairaalan talous-
henkilökunnan huoneita vanhoissa asuintaloissa saatiin sairaalan puolesta siivota joka 
toinen arkipäivä (10. 2. 436 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli kaupunginhallituksen anomuksen mukai-
sesti vahvistanut sairaalan mielitautien osaston paikkaluvun 16. 3. lukien 245:ksi sekä 
sairaalan Kammio-osaston potilaspaikkaluvun samasta ajankohdasta lukien 100:ksi 
siksi ajaksi, kun kaupunki on vuokrannut Kammio-osaston (17. 3. 780 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä sisäasiainministeriön päätökseen, jonka mukaan 
Kivelän sairaalan hermo- ja mielitautienosaston kalustonhankinta, yhteensä 194 956 mk, 
otetaan valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (23. 6. 1 824 §). 
Sensijaan kaupunginhallitus päätti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ministeriön 
päätöksestä, joka koski valtionavustuksen myöntämistä Kivelän sairaalan korjauskustan-
nuksiin ja kalustonhankintöihin (16. 6. 1 741 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli suostunut siihen, että Kivelän 
sairaalan X mielitautiosastossa suoritettavat korjaustyöt, joiden kustannukset nousevat 
1 920 000 mk:aan, otetaan valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitel-
maan (6. 10. 2 643 §). 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
100 000 mk valtion seerumlaitoksen ja serobakteriologisen laboratorion suorittamista tut-
kimuksista aiheutuneita lisämenoja varten (22. 9. 2 516 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin Yliopiston kanssa v. 1953 tehty sopimus lää-
ketieteellisen opetuksen järjestämisestä Kivelän sairaalassa sanottaisiin irti kertomusvuo-
den kuluessa päättyväksi 31. 12. 1956 (15. 12. 3 422 §). 

Sairaala oikeutettiin ottamaan kaksi Sairaanhoitajien jatko-opisto—Valtion ter-
veydenhuolto-opiston oppilasta harjoittelijaksi ajaksi 1. 2. — 25. 5. Harjoittelijoille 
myönnettiin mahdollisuus aterioida sairaalassa vahvistettua korvausta vastaan (3. 
2. 364 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Kivelän sairaalaan saatiin kertomusvuoden aikana 
ottaa Svenska Sjuksköterske—Hälsosysterskolan -nimisen koulun oppilaita käytännölli-
seen harjoitteluun koulun esittämän ohjelman mukaisesti. Harjoitteluaikana saatiin oppi-
laille antaa maksuton ruoka ja vaatteiden pesu (25. 2. 561 §). Sittemmin päätettiin 15 
mainitun koulun oppilasta ottaa harjoittelijoiksi 20. 6.—15. 8. väliseksi ajaksi em. ehdoin 
(7. 7. 1 917 §). 

V:n 1954 talousarvioon kuuluvista kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
myönnettiin 3 300 mk Kivelän sairaalan taloustoimiston huoneistojärjestelystä ja muutos-
töistä v. 1954 aiheutuneiden kustannusten maksamiseksi (5. 1. 41 §). 

Kivelän sairaalan kalustonhankintamäärärahoista saatiin käyttää 651 700 mk uusien 
potilasosastojen kaluston hankkimista varten sekä 272 930 mk röntgenkojeiden hankki-
mista varten (13. 1. 117 §, 11. 8. 2 113 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 1 720 000 mk sairaalassa suoritettavia korjaustöitä varten sekä 580 000 mk Kammio-
osaston korjaustöitä varten (13. 1. 117 §). 

Samoista määrärahoista Kivelän sairaalan lastenosaston korjaustöitä varten myönne-
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tyn määrärahan säästö 20 000 mk saatiin käyttää mainitun osaston leikkihuoneen korista-
miseksi maalauksilla (18. 5. 1 435 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 420 000 mk* sairaalan taloudenhoitajan entisen virka-asunnon muodostamiseksi 
kahdeksi perheasunnoksi (4. 8. 2 077 §). 

Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 3 500 mk erään mielisai-
raanhoitajan työssä repeytyneiden vaatteiden korvaamiseksi (Khn jsto 12. 10. 6 536 §). 

Kovaosaisten Ystävät -nimiselle yhdistykselle päätettiin lainata korvauksetta 100 
Kivelän sairaalan käytöstä poistettua sänkyä käytettäväksi Pitäjänmäen vanhaan kansa-
kouluun järjestettävässä kodittomien yhteismajoituksessa (Khn jsto 2. 2. 5 175 §). 

Helsingin Sairaalain Viranhaltijat -niminen yhdistys oikeutettiin käyttämään Kivelän 
sairaalan asuntoloiden yhteyteen rakennettua kerhohuonetta ja juhlasalia kokouspaikka-
naan sillä ehdolla, ettei käytöstä aiheutuisi haittaa sairaalan toiminnalle, että käyttö-
ajoista sovittaisiin ennakolta sairaalan taloudenhoitajan kanssa ja että yhdistys korvaisi 
huonetilojen käytöstä mahdollisesti aiheutuvat lisäsiivouskustannukset (13. 10. 2 738 §). 

Nikkilän sairaalan seuraavat tilapäiset virat päätettiin siirtää ylempään palkkaluok-
kaan, palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimen jäljessä: kaksi osastonhoitajaa (15) 
ja 19 mielisairaanhoitajatarta (12), kaikki 1.1. lukien (14. 7. 1 968 §, 20. 10. 2 762 §). 

Yleisjaosto päätti, että sairaalan entisen psykologin, filosofian lisensiaatti L. Rauhalan 
oli suoritettava takaisin maksettavaksi määrätty virkavapausajan palkka, 242 835 mk, 
viimeistään 15. 12. Summalle oli suoritettava 8 %:n korko 5. 10. 1955 lukien (Khn jsto 
7. 12. 6 794 §). 

Filosofian maisterit P. Ikonen ja T. Nousiainen oikeutettiin 18. 8. lukien neljän kuu-
kauden aikana, jolloin he ottavat osaa mielisairaiden psykoterapiaan, aterioimaan Nikki-
län sairaalassa korvauksetta (22. 9. 2 515 §). 

Nikkilän sairaalan eräät virka-asunnot vahvistettiin sairaalalautakunnan esityksen 
mukaisesti (5. 2. 366 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 11. 11. vahvistanut sairaalan potilaspaikko-
jen lukumäärän edelleen, kuitenkin enintään 31. 12. 1956 saakka, 1 100:ksi(24. 11.3 189 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Nikkilän sairaalaan saatiin kertomusvuoden aikana 
ottaa Svenska Sjuksköterske—Hälsosysterskolan -nimisen koulun oppilaita käytännölli-
seen harjoitteluun koulun esittämän ohjelman mukaisesti. Harjoitteluaikana saatiin oppi-
laille antaa maksuton ruoka ja vaatteiden pesu sairaalan puolesta (25. 2. 561 §). 

Rakennushallituksen annettua Nikkilän sairaalan pintavesilaitoksen perustamista 
koskevasta kaupunginhallituksen esityksestä puoltavan lausunnon oli lääkintöhallitus 
puolestaan esittänyt sisäasiainministeriölle, että mainitut kustannukset hyväksyttäisiin 
otettavaksi valtion avustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan. Ministe-
riö oli kuitenkin ilmoittanut, ettei esitettyä työtä suunnitelman kalleuden vuoksi voitu 
ottaa valtion avustusten suorittamista koskevaan suunnitelmaan, vaan oli asia tutkittava 
uudelleen halvemman ratkaisun löytämiseksi. Lääkintöhallitus oli palauttanut asian 
kaupunginhallitukselle. Yleisten töiden lautakunta oli antamassaan lausunnossa ilmoitta-
nut vesilaitoksen uudelleen tutkineen Nikkilän sairaalan vedensaantikysymyksen ja to-
denneen, että vesijohtoteknillisesti, mutta ei teholtaan, pintavesijohdon kanssa suunnil-
leen samanarvoisen sisäasiainministeriön suositteleman kaksoisjohtojärjestelmän raken-
nuskustannukset olisivat n. 48 500 000 mk. Tällä järjestelmällä voitaisiin pohjaveden 
määrää lisätä kuitenkin vain n. 10 %. Myöskään ei järjestelmää voitu pitää hygienisesti 
tyydyttävänä. Uuden syöttöjohdon rakentaminen pumppuasemineen ja puhdistuslaitok-
sineen tulisi maksamaan n. 80 milj. mk, koska lähin sopiva maastokohta oli 7 km:n päässä 
sairaalasta. Yleisten töiden lautakunta katsoi, että vesilaitoksen suunnitelman mukainen 
kemiallinen pintaveden puhdistuslaitos, jonka kustannukset olisivat n. 62 milj. mk ja 
jonka teho 24 tunnin käyttöaikana tulisi olemaan n. 1 700 m3/vrk., turvaisi sairaalan vas-
taisenkin veden saannin. Kaupunginhallitus päätti, viitaten yleisten töiden lautakunnan 
lausunnossa esitettyihin lisäselvityksiin, uudistaa lääkintöhallitukselle v. 1954 (ks. s. 41) 
tehdyn em. asiaa koskevan anomuksen. Sisäasiainministeriö oli 18. 5. suostunut mainit-
tujen 62 milj. mk:n suuruisten kustannusten ottamiseen valtionavustusten suorittamista 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan sillä ehdolla, että valtion osuus suoritettaisiin vasta 
v:n 1967 loppuun mennessä. Kun valtionapu mielisairaslain 43 §:n mukaan oli yleensä 
maksettava siinä järjestyksessä kuin työt suoritetaan, kaupunginhallitus päätti valittaa 
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korkeimpaan hallinto-oikeuteen sisäasiainministeriön em. päätöksestä (25. 2. 565 §, 
2. 6. 1 5oD §, ks. kunn. as. kok. n:o 90). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli hylännyt kaupunginhallituksen 
valituksen, joka koski sisäasiainministeriön päätöstä Nikkilän sairaalan hallinto-, hoito- ja 
asuntorakennuksen perustamiskustannusten ottamista valtionavun suorittamista koske-
vaan yleiseen suunnitelmaan, siten että valtion osuus suoritettaisiin v:n 1964 loppuun men-
nessä (14. 7. 2 013 §, ks. v:n 1954 kert. I osan s. 175). 

Nikkilän sairaalan määrärahoista Valaistus saatiin suorittaa Etelä-Suomen Voima-
osakeyhtiölle 1 773 785 mk yhtiön lisävelotuksena sairaalan ajalla 1. 8. 1953—15. 10. 1954 
kuluttamasta sähköstä (4. ö. 2 065 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan käyttämään Nikkilän sairaa-
lan kalustoniiankintamäärärahoista, tilin perusteluista poiketen, 1 400 000 mk sairaalalle 
ostetun Kaiser-merkkisen henkilöauton kauppahinnan maksamista varten, sillä ehdolla, 
että mainitulta tililtä suoritettavaksi tarkoitettuja muita menoja supistettaisiin 700 000 
mk (25. 2. 553 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleisten töiden lautakunnan esittämän suunnitel-
man, jonka mukaan Nikkilän sairaalan läheisyyteen rakennettaisiin uusi sikala, sekä sian-
hoitajaa ja hänen apulaistaan varten asuinrakennus, entinen sikala muutettaisiin auto-
talliksi sen yhteyteen tulevine asuntoineen ja entinen henkilöautojen säilytyspaikka muu-
tettaisiin keskusvarastoksi. Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkitehti J. Pel-
tosen laatimat 19. 7. 1954 päivätyt sikalan luonnospiirustukset sekä kehottaa yleisten 
töiden lautakuntaa harkitsemaan määrärahan merkitsemistä v:n 1957 talousarvioon em. 
rakennussuunnitelmien toteuttamista varten (20. 10. 2 796 §). 

Nikkilän sairaala oikeutettiin myymään yhteenajossa 8. 1. pahoin vaurioitunut Kaiser 
merkkinen henkilöauto puutavara- ja polttoainetoimiston asiantuntemusta hyväksi käyt-
täen (Khn jsto 2. 3. 5 339 §). 

Vartiokylän kartanosta päätettiin Nikkilän sairaalaan siirtää viljanlajittelija, traktorin 
perävaunu, haravakone ja kumipyöräiset rattaat (Khn jsto 23. 2. 5 299 §). 

Salon B-mielisairaalaan päätettiin palkata 18. palkkaluokkaan kuuluva tilapäinen apu-
laisylihoitaja entisen tilapäisen osastonhoitajan tilalle. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että em. tilapäiselle osastonhoitajalle saatiin, koska 
hän oli 1. 1. 1955 lukien toiminut tilapäisen apulaisylihoitajan virkaa vastaavassa tehtä-
vässä, suorittaa ajalta 1. 1. —31. 12. henkilökohtaisena palkanlisänä 18. palkkaluokan ja 
15. palkkaluokan välinen erotus Nikkilän sairaalan tilapäisten viranhaltijain tilillä olevaa 
määrärahaa käyttäen (15. 12. 3 416 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan pesettämään Salossa olevan B-mieli-
sairaalan vaatteet Halikon piirimielisairaalan pesulassa sekä käyttämään siitä aiheutuvia 
kustannuksia varten Nikkilän sairaalan ao. määrärahoja enintään 700000mk (10. 3. 697 §). 

Tiiberkuloositoimisto. Apulaisylihoitaja A. Kumpu oikeutettiin suorittamaan ylityötä 
tuberkuloositoimiston asuntoloihin sijoitetussa potilasosastossa 2 000 mk:n suuruisesta 
korvauksesta kuukaudessa 1. 4. lukien toistaiseksi ja kauintaan 31. 12. saakka (31. 3. 909§). 

Vakuutusyhtiö Pohjolalle päätettiin ilmoittaa, että tuberkuloositoimiston sairaan-
hoitajalle I. R. Laineelle suoritettaisiin hänen virantoimituksessa saamansa sairauden 
vuoksi lainmukainen korvaus korvausvaatimuksen vanhentumisesta huolimatta (Khn jsto 
16. 3. 5 414 §). 

Kaupunginhallitus päätti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen sisäasiainministe-
riön 17. 6. tekemästä päätöksestä, joka koski valtionavustuksen myöntämistä tuberku-
loositoimiston ja -parantolan kalustonhankinnoista aiheutuneita kustannuksia varten ja 
jonka mukaan ministeriö oli suostunut siihen, että mainitut kustannukset, yhteensä 
3 156 006 mk, otetaan valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 
sillä ehdolla, että valtion osuus suoritettaisiin vasta v:n 1968 loppuun mennessä (7. 7. 
1 913 §). 

Tuberkulosförbundet -nimisen yhdistyksen anottua, että kaupunki tukisi yhdistyksen 
keräystä; kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, että kaupunki olisi valmis neuvottelemaan 
mahdollisten paikkojen varaamisesta helsinkiläisiä tuberkuloottisia varten yhdistyksen 
suunnittelemasta ammattikoulusta (17. 11. 3 103 §). 

Tuberkuloosiparantolan anestesiatoiminta päätettiin 31. 12. saakka järjestää siten, että 
parantolan anestesioiden suorittamisesta ei huolehtisi Marian sairaala, vaan tilapäinen 
KunnaU.hert. 1955. I osa 12 



178 2. Kaupunginhallitus 

anestesialääkäri, jolle saatiin suorittaa 13 640 mk:n kuukausipalkkio tuberkuloosiparanto-
lan ao. määrärahoista (4. 8. 2 071 §). 

Tuberkuloosiparantolan kaksi sairaanhoitajan virkaa päätettiin 1. 1. lukien siirtää 13. 
palkkaluokkaan (14. 7. 1 968 §). 

Parantolan henkilökunnan huoneiden jako vahvistettiin sairaalalautakunnan esityksen 
mukaisesti (25. 2. 566 §, 9. 6. 1 640 §). 

Merkittiin tiedoksi sisäasiainministeriön 31. 8. ja 11. 10. tekemät päätökset siitä, että 
tuberkuloosiparantolan hallikellojen soittojohtojen kunnostamisesta ja parantola-alueen 
ulkovalaistuksen lisäämisestä aiheutuvat kustannukset, yhteensä 380 000 mk, sekä tuber-
kuloosiparantolan talorakennuksen rakentamiskustannukset, 140 milj. mk, otetaan val-
tionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan, siten että talorakennus-
kustannusten valtion osuus suoritetaan v. 1961—1965. Samalla kaupunginhallitus päätti 
myöntää yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 380 000 mk soittoj oh-
tojen kunnostamisesta ja ulkovalaistuksen parantamisesta aiheutuvia kustannuksia var-
ten (15. 9. 2 473 §, 20. i0. 2 797 §). 

Kaupunginhallitus päätti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen sisäasiainministe-
riön 15. 6. tekemästä päätöksestä, joka koski valtionavustuksen myöntämistä turberku-
loosiparantolan lämpökeskuksen rakentamista varten (7. 7. 1 914 §). 

Tuberkuloosiparantolan kalustonhankintoja koskeva valtionapu, ks. tuberkuloositoi-
misto. 

Lääkintöhallitukselle päätettiin ilmoittaa, että tuberkuloosiparantolan paloturvalli-
suustöiden aiheuttamat kustannukset perustuvat todellisiin ja kohtuullisiin kustannuk-
siin, joten valtionapu olisi myönnettävä kaupunginhallituksen aikanaan esittämien kus-
tannusten perusteella (24. 11. 3 173 §). 

Kiinteistöjen pääluokan luvun Erinäisten hallintokuntain rakennusten korjaukset ni-
mikkeelle Sairaalat tuberkuloosiparantolan korjaustöitä varten varatusta 6 850 000 mk:n. 
määrärahasta saatiin käyttää 800 000 mk parantolan sähköjohtojen ja ulkovalaisimien 
asentamista varten (24. 11. 3 192 §). 

Tuberkuloosiparantolan talousrakennuksen suunnittelun yhteydessä suoritetusta 
työstä päätettiin Auroran sairaalan emännälle T. Hentmanille suorittaa 30 000 mk tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset kuuluvista määrä-
rahoista Uudet sairaalarakennukset. Samalla yleisjaosto oikeutti rakennusviraston käyt-
tämään ko. henkilöä edelleenkin asiantuntijana mainitun talousrakennuksen suunnitte-
lussa (Khn jsto 27. 4. 5 662 §). 

Malmin sairaala. Kaupunginhallitus valitsi ja nimityksellä vahvisti lääketieteen ja 
kirurgian tohtori E. E. Elovainion vaalin Malmin sairaalan johtajana toimivan ylilääkärin 
virkaan 26. 6. lukien. Vielä kaupunginhallitus oikeutti tohtori Elovainion asumaan tois-
taiseksi ja kauintaan 31. 12. saakka entisessä virka-asunnossaan Marian sairaalassa 
(16. 6. 1 755 §, 7. 7. 1 928 §, 4. 8. 2 064 §). 

31. 12. lakkautetun Malmin sairaalan 25. palkkaluokkaan kuuluvan sisätautien osaston 
alilääkärin viran haltija, lääketieteen ja kirurgian tohtori E. A. Halminen määrättiin ta-
vanmukaisin ehdoin siirtymään 1.1. 1956 perustettuun 27. palkkaluokan sisätautien 
osaston ylilääkärin virkaan. Sittemmin kaupunginhallitus vahvisti nimityksellä em. vaa-
lin (29. 11. 3 193 § 1. 12. 3 243 §). 

Sairaalaan päätettiin palkata tilapäinen apulaislääkäri 21. palkkaluokan mukaisin 
palkkaeduin 1. 10. lukien toistaiseksi, kunnes sairaalaan perustetaan vakinainen apulais-
lääkärin virka, kuitenkin enintään 31. 12. 1956 saakka (1. 9. 2 330 §, 8. 12. 3 324 §). 

Sairaalan lääkintävoimistelijan virka päätettiin 1.1. 1956 lukien siirtää 13. palkka-
luokkaan (1. 12. 3 236 §). 

Malmin sairaalan johtajaylilääkärille H. A. Haegströmille päätettiin myöntää ero vi-
rastaan 26. 6. lukien (28. 4. 1 232 §). 

Malmin sairaala oikeutettiin suorittamaan entiselle ylilääkärille Haegströmille ja ali-
lääkärille Halmiselle korvaukset heidän pitämättä jääneistä vuosilomistaan. Korvaus 
saatiin suorittaa sairaalan käytettävissä olevasta ao. määrärahasta (14. 7. 2 006 §). 

Sairaalan apumiehet E. Pietilänketo, E. Sallinen ja V. Tyrväinen oikeutettiin kertomus-
vuonna suorittamaan ylityötä enintään 250 tuntia (Khn jsto 23. 11.6 734 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Malmin sairaalaa varten merki-
tyistä määrärahoista myönnettiin 530 000 mk sairaalan laboratorion väliaikaisesta siirtä-
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misestä I I I osaston rakennukseen aiheutuneiden muutostöiden suorittamista varten 
(24. 11. 3 188 §). 

Sairaanhoitajatar koulun kurssin oppilasmäärä päätettiin korottaa 40:een. Päätökselle 
oli hankittava lääkintöhallituksen hyväksyminen (3. 11. 2 939 §). 

Sairaanhoitajatarkoulun yksi opettajan virka päätettiin 1.1. lukien siirtää 17. palkka-
luokkaan (14. 7. 1 968 §). 

Kellokosken sairaalan kuntainliiton liittohallitukselle päätettiin ilmoittaa, ettei kau-
pungilla ollut mitään sitä vastaan, että mainitun kuntainliiton perussääntöä muutettaisiin 
liittohallituksen ehdottamalla tavalla, kuitenkin sillä ehdolla että kaupunki ei osallistu 
näin laajennettavaan toimintaan eikä siitä aiheutuviin perustamis- ja käyttökustannuk-
siin (27. 10. 2 891 §). 

Tammisaaren piirimielisairaalan liittohallitukselle päätettiin ilmoittaa, ettei kaupun-
gilla ollut mitään sitä vastaan, että mainitun piirimielisairaalan kuntainliiton perussääntöä 
muutettaisiin liittovaltuuston 31. 3. päättämällä tavalla, kuitenkin siten että Helsingin 
kaupunki ei osallistu näin laajennettavaan toimintaan eikä siitä aiheutuviin perustamis- ja 
käyttökustannuksiin (22. 9. 2 520 §). 

Allergiatutkimussäätiö. Kaupunginhallitus päätti periaatteessa hyväksyä allergiasai-
raalan ensimmäistä rakennusvaihetta koskevan suunnitelman sekä kehottaa Allergiatutki-
mussäätiötä aikanaan esittämään kaupunginhallitukselle lopulliset piirustukset ja kustan-
nusarvion sekä rahoitussuunnitelman, joiden hyväksyminen on edellytyksenä rakennus-
töiden aloittamista ja kaupungin myöntämän lainan ensimmäisen erän suorittamista 
varten (3. 11. 2 945 §). 

Helsingin Valkonauhayhdistyksette päätettiin myöntää 331 740 mk:n avustus sairaan-
hoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista mielisairaanhoitajan 
ja valvovan lääkärin palkkaamista varten Emmauskotiin (10. 3. 695 §). 

Ahtelan lomakodin käyttäminen toipilaskotina. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa 
sairaalalautakunnan tekemään sopimuksen Virkamiesliiton kanssa yhdistyksen esittämillä 
ehdoilla Sipoossa sijaitsevan Ahtelan lomakodin käyttämisestä kaupungin sairaalain toipi-
laskotina (8. 11. 2 953 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Kodinhoitajien ateriakorvauksen suorittaminen. Kaupunginhallitus päätti, että sairaa-
loissa työskentelevät kodinhoitajat oikeutetaan aterioimaan sairaalassa 55 mk:n ateria-
korvausta vastaan, minkä korvauksen huoltovirasto suorittaa heille takaisin kuukausittain 
taannehtivasti. Vielä kaupunginhallitus päätti, että huoltovirasto suorittaa vanhusten 
luona käyville kodinhoitajille 80 mk:n päivittäisen ateriakorvauksen samoin kuukausittain 
taannehtivasti. Mainittua menettelyä päätettiin soveltaa 1. 11. alkaen (24. 11. 3 180 §). 

Liinavaatevarastonhoitajien, käsityönohjaajien ym. työaika, ks. s. 170. 
Huoltolaitosten paloturvallisuus, ks. s. 182. 
Töiden järjestäminen työttömille naisille. Kaupunginhallitus oli v. 1954 kehottanut 

huoltolautakuntaa tutkimaan mahdollisuuksia järjestää työttömille naisille soveltuvia 
töitä kunnalliskotiin ja vanhainkotiin. Merkittiin tiedoksi, että kunnalliskodin johtokun-
nan suorituttaman tutkimuksen mukaan ei ko. laitoksiin voitu sijoittaa työttömiä naisia 
paikkaus-, siivous- ym. naisille soveltuviin töihin (20. 1. 289 §). 

Huoltoviraston kodinhoitotoimistoon päätettiin palkata kaksi 8. palkkaluokkaan kuu-
luvaa tilapäistä kodinhoitajaa (13. 10. 2 737 §, ks. myös Kivelän sairaala). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
75 000 mk huoltoviraston palvelukutsujärjestelmän uusimista varten (22. 12. 3 477 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 130 000 mk huoltoviraston arkistokellarin valaistuksen uusimista varten (20. 1. 231 §). 

Kunnalliskoti. Kaupunginhallitus päätti, että kunnalliskodin johtokunnan alaisissa 
laitoksissa oli 1. 2. lukien järjestettävä lääkäripäivystys kaupunginvaltuuston vahvista-
mien päivystysmääräysten 3 c kohdan mukaisesti (5.1. 67 §, ks. v:n 1946 kert. I osan s. 10). 


