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tilittämästä kaupungille aikana 25. 11. 1955— 13. 6. 1956 kaupunginhallituksen suostu-
muksella itselleen kantamia yhteensä 190 630 mk:n suuruisia korvauksia asuinrakennusten 
tuotantoon käytettyjen tarvikkeiden hintaan sisältyneen liikevaihtoveron takaisinmaksu-
anomuksiin liitettävistä lausunnoista (13. 6. 606 §,7. 11. 903 §). 

Raastuvanoikeuden vanhemman oikeusneuvosmiehen virkoihin valittiin varatuomarit 
Maunu Hiltunen ja Knut Molin (8. 2. 97 §, 11. 4. 348 §, 10. 10. 773 §, 21. 11. 947 §). 

Nuoremman oikeusneuvosmiehen virkoihin valittiin varatuomarit Lasse Lehtonen,, 
Anne-Marie Niska ja Maunu Pekkanen (7. 3. 223, 224 §, 29. 8. 637 §, 10. 10. 787 §). 

Maistraatin julistettua oikeuspormestarin viran haettavaksi kaupunginvaltuusto oli 
hakuajan päätyttyä asettanut seuraavat henkilöt ehdolle oikeuspormestarin virkaan: 
varatuomarit Helge Hedman, Niilo Luukanen ja Onni Seppä (10. 10. 772 §, 19. 12. 1 054 §).. 

Poliisilaitos. Kaupunginvaltuusto hyväksyi talorakennusosaston laatimat Vallilan 
poliisiasemarakennuksen luonnospiirustukset n:o 495 sekä oikeutti kaupunginhallituksen 
hyväksymään laadittaviin pääpiirustuksiin mahdollisesti tarpeellisiksi osoittautuvat 
pienehköt muutokset (25. 4. 409 §). 

Poliisilaitoksen henkilökunnan kielitaidon kehittämistä koskeva vt Eriksson-Lihrm 
ym. aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (29. 8. 711 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palopäällystön päivystys- ja sunnuntaityön korvausperusteen muuttaminen. Kaupun-
ginvaltuusto oli v. 1955 (ks. s. 28) määrännyt, että paloalipäällystön ja -miehistön sun-
nuntaityön korvausta laskettaessa oli 1. 3. 1955 alkaen jakajana käytettävä lukua 200. 
Kun kaupunginvaltuuston em. päätös ei koskenut palopäällystöä, oli palolautakunnan 
mielestä johdonmukaista tehdä vastaava muutos myös palopäällystön osalta. Kaupun-
ginvaltuusto päätti, että sammutuspalvelusta suorittavan palopäällystön päivystys- ja 
sunnuntaityökorvauksen tuntipalkkaa määrättäessä saatiin kuukausipalkan jakajana 
1.11. alkaen käyttää lukua 200 (28. 11. 996 §). 

Viranhaltijat. Yliruiskumestarin virka päätettiin 1. 1. 1957 lukien siirtää 22. palkka-
luokkaan (7. 11. 898 §, 21. 11. 971 §). 

Määrärahat. Palolautakunta oikeutettiin käyttämään kaluston hankintamäärärahoihin 
merkitty, kannettavan kaasuturbiinikäyttöisen palopumpun hankintaa varten tarkoi-
tettu 1.0 5 mmk:n määräraha tilin perusteluista poiketen neljän Magirus-merkkisen kan-
nettavan moottoriruiskun hankkimiseen (21. 11. 972 §). Samaten saatiin ko. määrärahaa, 
tilin perusteluista poiketen, käyttää ruiskuveneen vesi- ja vaahtokytkimen sekä kahden 
vaahtonesteen säiliön ja niiden putkistojen ja muiden lisälaitteiden hankkimiseen (29. 8. 
693 §). 

V:n 1955 talousarvioon henkilöauton, paineilmanaamarien ja autoradioiden hankki-
miseen tarkoitetut varat, yhteensä 2.5 3 mmk, päätettiin siirtää kertomusvuonna käytet-
täväksi (25. 1. 79 §). 

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

Yleiseen lääkäripäivystykseen osallistuvien lääkäreiden palkkion korottaminen. Kau-
punginvaltuusto päätti, että terveydenhoitolautakunnan toimesta potilaan luokse lähete-
tyn lääkärin palkkio on 1 000 mk päiväkäynniltä ja 1 500 mk käynniltä yöaikana klo 
20. o o—8.oo, joihin palkkioihin saadaan lisätä a,utokyytimaksut, 

että mainitut palkkiot suoritetaan samansuuruisina myös kaupungin palveluksessa 
oleville aluelääkäreille, 

että pyhäpäivystyksestä maksetaan lääkärille 5 000 mk:n palkkio sekä 
että em. päätöstä oli sovellettava 1. 12. 1956 lukien (24. 10. 867 §, 19. 12. 1 074 §). 
Terveydellisten tutkimusten laboratorion v. 1943 vahvistetussa ja v. 1950 korotetussa 

terveydellisten tutkimusten laboratorion taksassa mainitut maksut päätettiin korottaa 
(7. 3. 246 §, ks. v:n 1943, 1950 ja 1956 kunn. as. kok. s. 105, 213 ja n:o 38). 

Maidontarkastamo. Kaupunginvaltuusto päätti muut taa maidontarkastamon taksan 
ja lääninhallitus vahvisti 30. 8. kaupunginvaltuuston päätöksen (7. 3. 246 §, 10. 10. 771 §, 
kunn. as. kok. n:o 117). 
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Maidontarkastamon 7. palkkaluokkaan kuuluva siivoojan virka päätettiin lakkauttaa 
1. 1.1957 lukien (24. 10. 843 §). 

Ammattientarkastus. Kaupunginvaltuusto päätti valita tavanmukaisin ehdoin 19. 
palkkaluokkaan kuuluvaan ammattientarkastajan virkaan 5-vuotiskaudeksi 1. 3. alkaen 
ins. Valmis Saarikon ja ilmoittaa vaalista valtion ammattientarkastuksen I piirille (22. 2. 
163 §). 

Desinfioimislaitos. Kaupunginvaltuusto päätti korottaa desinfioimislaitoksessa annet-
tavasta syyhyhoidosta ja laitoksen täisaunassa käyviltä henkilöiltä perittävän maksun 
(7. 3. 246 §, kunn. as. kok. nro 39). 

Kouluhammasklinikka. Kansakoulujen käytöstä talosta Merimiehenkatu 12 vapautu-
neeseen 217.8 m2:n suuruiseen huoneistoon päätettiin perustaa uusi kouluhammas-
klinikka eteläisiä kaupunginosia varten. Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista, 
niitä tarvittaessa ylittäen, myönnettiin 5.0 4 mmk huoneistossa suoritettavia tarpeellisia 
muutos- ja korjaustöitä varten. Kouluhammasklinikan kertomusvuoden kaluston han-
kintatilillä olevaa määrärahaa saatiin ylittää enintään 2 481 500 mk kaluston ja välineis-
tön hankkimiseksi uuteen haaraklinikkaan, siten että klinikkaan aluksi asennettaisiin vain 
kolme hammaslääkärin tuolia (7. 11. 918 §). 

Veneeristen tautien poliklinikassa oli järjestelytoimisto suorittanut työntutkimuksen, 
koska käyntien lukumäärä oli vähentynyt n. %:aan entisestä. Tämän johdosta kaupun-
ginvenerologin virka päätettiin 1. 4. lukien siirtää 30. palkkaluokkaan ja 1.7. lukien 31. 
palkkaluokkaan sekä yksi veneeristen tautien poliklinikan alilääkärin virka 27. palkka-
luokkaan ja 1. 7. lukien 28. palkkaluokkaan. Ko. viranhaltijoiden virka-ajaksi määrättiin 
virkasäännön mukainen aika. Lisäksi päätettiin lakkauttaa seuraavat virat: 20. palkka-
luokkaan kuuluva alilääkärin virka, 18. palkkaluokkaan kuuluva apulaislääkärin virka 
ja 17. palkkaluokkaan kuuluva osastonhoitajan virka (21. 3. 301 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolat. Valohoidosta perittävä maksu päätettiin korottaa 50 mk:ksi 
kerralta (7. 3. 246 §). 

Äitiys- ja lastenneuvoloihin päätettiin 1.1. 1957 lukien perustaa kaksi 19. palkkaluok-
kaan kuuluvaa kaupunginkätilön virkaa sekä neljä samaan palkkaluokkaan kuuluvaa 
terveyssisaren virkaa (29. 8. 661, 662 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti terveydenhoitolautakunnan perustamaan äitiys- ja las-
tenneuvolan talosta Kirstinkatu 3:sta vuokrattuun 181 m2:n suuruiseen Asunto-oy. Hel-
singinkatu 30 -nimisen yhtiön omistamaan huoneistoon (21. 3. 300 §). 

Samoin päätettiin Itä-Herttoniemeen, talossa Tuhkimontie 10—14 sijaitsevaan 68 m2:n 
suuruiseen huoneistoon perustaa äitiys- ja lastenneuvola (30. 5. 524 §). 

V:n 1954 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun 
Kadut ja tiet -tilille Uusia katuja ja teitä kaupunginhallituksen määräyksen mukaan 
Maunulan kansakoulun tulotietä varten merkitystä siirtomäärärahasta saatiin enintään 
600 000 mk käyttää Lauttasaaren äitiysneuvolaa ja kirjastoa varten tarvittavan jalan-
kulkutien rakentamiseen (19. 9. 752 §). 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto oikeutti terveydenhoitolautakunnan ylittämään ter-
veydenhoidon pääluokan lukuun Avustukset ja korvaukset merkittyä määrärahaa Maito-
pisarivhdistys enintään 812 000 mk ylimääräisen avustuksen myöntämistä varten ko. 
yhdistyksen toimihenkilöiden palkankorotuksista aiheutuneita menoja varten (19. 9. 
746 _§)". 

Sairaalat 
Sairaalalääkärien palkkauksen järjestely. Kaupunginvaltuusto päätti 
1) että jäljempänä mainitut sairaalalääkärien virkojen nimikkeiden muutokset ja vir-

kojen siirtämiset ylempiin palkkaluokkiin hyväksytään: 
a) Auroran sairaalan kolme 27. palkkaluokkaan kuuluvaa alilääkärin virkaa muute-

taan 28. palkkaluokkaan kuuluviksi apulaisylilääkärin viroiksi. 
b) Marian sairaalan sisätautien ja kirurgisen osastoryhmän yhteensä neljä 27. palkka-

luokkaan kuuluvaa alilääkärin virkaa muutetaan 28. palkkaluokkaan kuuluviksi apulais-
ylilääkärin viroiksi. 

c) Kivelän sairaalan sisätautien osastoryhmän kolme 27. palkkaluokkaan kuuluvaa 
alilääkärin virkaa muutetaan 28. palkkaluokkaan kuuluviksi apulaisylilääkärin viroiksi. 
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d) Kivelän sairaalan mielitautien osastoryhmän kaksi 27. palkkaluokkaan kuuluvaa 
alilääkärin virkaa muutetaan 28. palkkaluokkaan kuuluviksi apulaisylilääkärin viroiksi. 

e) Kivelän sairaalan silmätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien osastoryhmien 
kolme 27. palkkaluokkaan kuuluvaa alilääkärin virkaa muutetaan samaan palkkaluokkaan 
kuuluviksi osastolääkärin viroiksi. 

f) Nikkilän sairaalan kuusi 27. palkkaluokkaan kuuluvaa alilääkärin virkaa muutetaan 
samaan palkkaluokkaan kuuluviksi osastolääkärin viroiksi. 

g) Nikkilän sairaalan 28. palkkaluokkaan kuuluva alilääkärin virka muutetaan samaan 
palkkaluokkaan kuuluvaksi apulaisylilääkärin viraksi. 

h) Tuberkuloosiparantolan kaksi 27. palkkaluokkaan kuuluvaa alilääkärin virkaa 
muutetaan 28. palkkaluokkaan kuuluviksi apulaisylilääkärin viroiksi. 

i) Tuberkuloositoimiston 27. palkkaluokkaan kuuluvien I alilääkärien ja II alilääkä-
rin virat muutetaan samaan palkkaluokkaan kuuluviksi huoltolääkärin viroiksi. 

j) Marian ja Kivelän sairaalain laboratorioiden 28. palkkaluokkaan kuuluvat labora-
toriolääkärin virat muutetaan 31. palkkaluokkaan kuuluviksi laboratorioylilääkärin vi-
roiksi samalla määräten, että mainitut laboratoriot, joista käytetään keskuslaboratorion 
nimeä, toimivat omina osastoina laboratorioylilääkärin alaisina. 

k) Kivelän sairaalan 28. palkkaluokkain kuuluva prosektorin virka muutetaan 31. 
palkkaluokkaan kuuluvaksi patologiylilääkärin viraksi samalla määräten, että sairaalan 
patologinen osasto toimii omana osastona patologiylilääkärin alaisena. 

1) Malmin sairaalan sisätautien osaston 30. palkkaluokkaan kuuluva ylilääkärin virka 
siirretään 31. palkkaluokkaan; 

2) että sairaalalääkärien tehtävien suorittamisesta katsotaan aiheutuvan, päivystystä 
lukuun ottamatta, 37 tunnin työ viikossa. Sairaalalääkärien tehtävät on järjestettävä niin, 
että niistä johtuvan työmäärän suorittamiseen on käytettävä sairaalassa keskimäärin vä-
hintään 30 tuntia viikossa, ellei sairaalalautakunta ole erikoistapauksessa toisin päättänyt; 

3) että niissä kaupungin sairaaloissa, joissa se on käytännössä mahdollista, kliinisille 
ylilääkäreille annetaan kullekin 7 ja kliinisille apulaisylilääkäreille kullekin 3 yksityis-
paikkaa, kuitenkin siten, ettei yksityispaikkoj en määrä missään osastoryhmässä saa 
nousta yli 10 %:n kysymyksessä olevan osastoryhmän sairaansijojen yhteismäärästä, yli-
opiston käytössä kulloinkin olevia sairaansijoja siihen lukematta; 

4) että yksityispaikkoihin nähden noudatetaan muutoin seuraavaa: 
a) Ellei sairaalan olosuhteista j ohtuen lääkäreille voida antaa edellä mainittua määrää 

yksityispaikkoj a, on käytettävissä olevat yksityispaikat jaettava ylilääkärien ja apulais-
ylilääkärien kesken suhteessa 7 : 3 . Ellei ylilääkärille tällöin voida järjestää vähintään 
neljää ja apulaisylilääkärille vähintään kahta paikkaa, annetaan paikat ensi sijassa yli-
lääkärille. Ellei ylilääkärille tällöin tule vähintään neljää paikkaa, on hänellä oikeus va-
lita, haluaako hän käytettävissä olevan pienemmän paikkamäärän vaiko toimenpidepalk-
kioita 5) kohdassa olevien määräysten mukaisesti. Vastaavanlainen valintaoikeus on apu-
laisylilääkärillä, mikäli hänelle ei voida antaa kahta paikkaa. 

b) Yksityispaikoilla hoidettavat potilaat suorittavat sairaalamaksunsa kaupungin voi-
massa olevan sairaalataksan mukaisesti. Tämän lisäksi on asianomainen lääkäri oikeu-
tettu velkomaan yksityispaikallaan hoitamaltaan potilaalta palkkion suorittamistaan toi-
menpiteistä. Samoin on röntgenlääkäri oikeutettu perimään yksityispaikkapctilaalta kor-
vauksen suorittamistaan toimenpiteistä 23. 12. 1954 annetun asetuksen (A 357/54) 4 §:n 
mukaisesti. Sekä sairaalalle että lääkärille tulevat maksut suoritetaan sairaalan kautta. 

c) Yksityispaikoilla hoidettavien potilaiden ruoan tulee olla samaa kuin muillakin poti-
lailla. Hoito- ym. henkilöstöä ei yksityispaikkoj a varten saa olla enempää kuin mitä sai-
raalan vastaavanlaatuisilla muillakaan paikoilla käytetään. 

d) Yksityispaikoille voidaan ottaa ainoastaan Helsingin kaupungin kuntalaisia. 
e) Vieraiden vastaanottamisesta voidaan sairaalassa yksityispaikoilla hoidettaviin 

potilaisiin nähden antaa erilaisia määräyksiä kuin muilla paikoilla hoidettaviin nähden. 
f) Kahta vuorokautta kauemmin vapaana olleeseen yksityispaikkaan on, mikäli eri-

tyiset syyt eivät estä sitä, sijoitettava muu potilas, sikäli kuin tällaisia potilaita on sai-
raalapaikan tarpeessa. 

g) Käyttämättä olevista yksityispaikoista ei lääkäreille suoriteta korvausta. 
h) Sairaalalautakunnan tehtävänä on tarkemmin määrätä yksityispaikkoj en järjestä-

misestä sairaaloissa ja osastoryhmissä; 
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5) että sairaalalääkäreille maksetaan toimenpidepalkkioita seuraavasti: 
a) Sairaaloissa, joissa on poliklinikka, saavat toimenpidepalkkioita poliklinikkatyöhön 

osaa ottavat lääkärit ja ne kliiniset yli- ja apulaisylilääkärit, joilla ei ole yksityispaikkoja. 
Toimenpidepalkkion määräämistä varten lasketaan kussakin sairaalassa erikseen kalen-
terikuukausittain jakosumma siten, että sitä kartutetaan jokaista poliklinikkakäyntiä 
kohden, ellei se ole tapahtunut päivystysaikana tai johtanut potilaan ottamiseen sairaa-
laan hoidettavaksi, seuraavan taksan mukaisella määrällä: 

Toimenpidepalkkioon oikeutetulle lääkärille kaupungin varoilla kuukausittain mak-
settava toimenpidepalkkio lasketaan siten, että jakosumma jaetaan muissa sairaaloissa 
kokonaan, mutta Marian sairaalassa 60 % siitä, palkkioihin oikeutettujen sairaalan 
lääkärien kesken. Elleivät asianomaiset lääkärit ole tehneet muusta jakoperusteesta kir-
jallista sopimusta, suoritetaan jako heidän peruspalkkojensa mukaisessa suhteessa. 

b) Röntgenlääkärille suoritetaan poliklinikkatyöstä toimenpidepalkkioita 23. 12. 1954 
annetun ns. poliklinikka-asetuksen 4 §:ssä vahvistettujen taksojen mukaisesti. Tapatur-
matapauksien osalta noudatetaan edelleen valtuuston 26.1. 1955 (ks. s. 29) tekemää pää-
töstä. Yksityispaikalla hoidettavalle potilaalle suorittamastaan toimenpiteestä röntgen-
lääkäri saa periä potilaalta poliklinikka-asetuksen 4 §:n mukaisen palkkion. Toimenpide-
palkkioita ei kuitenkaan suoriteta, yksityispaikoilla hoidetuilta potilailta perittyjä palk-
kioita lukuun ottamatta, yhteensä enempää kuin 100 000 mk kuukaudessa. 

c) Anestesialääkärille maksetaan toimenpidepalkkioita siten, että heille lasketaan 
erikseen sairaaloiden jakosumma, jota kartutetaan 1 200 mk:lla kultakin heidän sairaa-
lassa suorittamaltaan narkoosilta. Jakosumman perusteella lasketaan anestesialääkärille 
toimenpidepalkkioita muutoin edellä a) kohdan 2 kappaleessa mainitulla tavalla, paitsi 
että heidän osaltaan jakosumma otetaan myös Marian sairaalassa kokonaisuudessaan huo-
mioon. 

d) Laboratorio-, bakteriologi- ja patologilääkäreille suoritetaan toimenpidepalkkioita 
Helsingin kaupungin sairaalalautakunnan asettaman jaoston 13. 12. 1954 päivätyn, sai-
raalalääkärien palkkauskomitean mietinnön liitteenä 2 olevan ehdotuksen mukaisesti, 
minkä kautta kertynyt yhteismäärä jaetaan ylilääkärin, alilääkärin ja häneen rinnastetta-
van kemistin sekä apulaislääkärin kesken suhteessa 5 : 3 : 2 . Niistä laboratoriotutki-
muksista, jotka sukupuolitautilain mukaan suoritetaan valtion kustannuksella, ei kuiten-
kaan makseta palkkiota. Palkkiota yksityispaikalla hoidettavalta potilaalta ei edellä mai-
nituilla lääkäreillä ole oikeutta periä. 

e) Elektroenkefalografilääkärille maksetaan toimenpidepalkkiota edelleenkin valtuus-
ton 23. 4. 1952 (ks. I osaa) tekemän päätöksen mukaisesti; 

6) että toimenpidepalkkioiden maksamisessa noudatetaan muutoin seuraavaa: 
a) Toimenpidepalkkiot maksetaan kalenterikuukausittain seuraavan kuukauden ai-

kana. Jos lääkäri on ollut toimenpidepalkkioon oikeuttavassa virassa vain osan kalenteri-
kuukaudesta, saa hän ainoastaan vastaavan osan sen kuukauden toimenpidepalkkioista. 

b) Lääkäri ei lomansa tai virkavapautensa aikana saa toimenpidepalkkiota. 
c) Sairaalalautakunnan tehtävänä on tarkemmin määrätä toimenpidepalkkioiden 

suorittamisesta; 
7) että Nikkilän sairaalassa, tuberkuloosiparantolassa, tuberkuloositoimistossa ja sie-

lullisesti sairaiden vastaanottoasemalla ja huoltotoimistossa, joissa ei ole poliklinikkaa, 
maksetaan lääketieteen lisensiaattitutkinnon suorittaneille lääkäreille korvauksena siitä, 
ettei heillä ole toimenpidepalkkioista johtuvia tuloja, neljän palkkaluokan korotusta vas-
taava palkkio, joka lasketaan ottamalla huomioon myöskin asianomaisen saamat ikälisät. 
Sama palkkio maksetaan myöskin Kivelän sairaalan kotilääkäreille; 

8) että Nikkilän sairaalan lääkäreille suoritetaan korvauksena sairaalan etäisestä si-
jainnista aiheutuvista haitoista entisen markkamääräisen lisäpalkkion sijasta kahden 
palkkaluokan korotusta vastaava lisäpalkkio, j oka lasketaan sen mukaan kuin edellisessä 
kohdassa on sanottu; 
Kunnall.keri. 1956, I osa 3 

Ensikäynti Uusintakäynti 
Neuropsykiatrin potilas 
Lastenlääkärin ja sisätautilääkärin potilas 
Muun lääkärin potilas 

800 mk 400 mk 
400 » 200 » 
300 » 150 » 
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9) että Malmin sairaalan apulaislääkäreille maksettu 4 570 mk:n suuruinen kuukauti-
nen lisäpalkkio poistetaan; 

10) että päivystykseen käytetyltä ajalta suoritetaan lääkärille kuukausipalkan perus-
teella määritetyn tuntipalkan mukaan laskettu korvaus, joka sunnuntaina ja kirkollisena 
juhlapäivänä sekä itsenäisyyspäivänä ja vapunpäivänä suoritetun päivystyksen ajalta 
maksetaan 50 % korotettuna huomioon ottaen, että tällaiseksi päiväksi luetaan vuo-
rokausi klo 0.oo:sta 24.oo:ään. Niissä sairaaloissa, joissa on poliklinikka, päivystävä 
lääkäri saa lisäksi 5 a) kohdassa mainittujen taksojen mukaan lasketut toimenpidepalkkiot 
päivystysaikana poliklinikalla suorittamistaan toimenpiteistä. Niissä sairaaloissa, joissa ei 
ole poliklinikkaa, suoritetaan päi vystyskorvaus klo 20. o o ja 8. o o väliseltä ajalta 50 % koro-
tettuna, mikä korotus lasketaan kuukausipalkan perusteella määritetystä tuntipalkasta. 

Puhelinpäivystyksestä suoritetaan lääkäreille korvaus kaupunginvaltuuston varal-
laolokorvausta koskevan päätöksen mukaisesti; 

11) että sairaalan ulkopuolella asuvalle lääkärille, joka kutsutaan päivystysaikana 
sairaalaan, maksetaan kultakin tällaiselta käynniltä todelliset matkakustannukset. Omaa 
autoaan käyttävään lääkäriin sovelletaan tällöin kaupungin vahvistamaa kilometrimak-
sua; 

12) että yksityispaikkoihin ja toimenpidepalkkioihin sekä niiden korvauksena mak-
settaviin palkkioihin oikeutetuille lääkäreille, joilla ei ole aikaisemmin ollut vastaavan-
laisia etuja, maksetaan takautuvasti 1.1. 1956 lähtien palkkauksen uudelleenjärjestelyn 
voimaan tulemiseen saakka kolmen palkkaluokan korotusta vastaava palkkio. Takautu-
vaa korvausta ei kuitenkaan makseta sellaisille viransijaisina toimineille lääkäreille, jotka 
eivät enää ole kaupungin palveluksessa; 

13) että edellä olevat määräykset tulevat voimaan 1.1. 1957 ja sovelletaan niitä yhden 
vuoden pituisena koeaikana. Ennenkuin määräysten soveltamisesta koeajan jälkeen ja 
saatuihin kokemuksiin perustuvista muutoksista tehdään päätös, neuvotellaan asiasta 
Helsingin kaupungin ja Suomen Lääkäriliiton kesken; 

14) että kaupunginvaltuuston v. 1950 (ks. s. 41) v. 1951 (ks. s. 36) ja v. 1954 (ks. s. 37) 
tekemät päätökset kumotaan (19. 12. 1 084 §, kunn. as. kok. n:o 168, khn mtö n:o 21). 

Sairaalavirastoon päätettiin 1. 1. 1957 perustaa seuraavat uudet virat: kirjanpitäjä 
15. palkkaluokan mukaisin palkoin ja toimistoapulainen 12. palkkaluokan mukaisin pal-
koin (24. 10. 846 §). 

Marian sairaalaan päätettiin perustaa 1. 1. 1957 lukien 20. palkkaluokkaan kuuluva 
yöylihoitajan virka sekä lakkauttaa samasta ajankohdasta lukien 28. palkkaluokkaan 
kuuluva anestesialääkärin virka sekä 18. palkkaluokkaan kuuluva apulaisyöylihoitajan 
virka. Vielä päätettiin sairaalaan palkata autonkuljettaja 15. palkkaluokan mukaisella 
palkalla (24. 10. 846 §). 

Sairaalan apumiehelle Karl Vianderille päätettiin 1. 3. lukien suorittaa apumiehen ja 
yövartijan virkojen palkkaluokkien välinen erotus henkilökohtaisena lisänä siten, että 
henkilökohtainen palkka määräytyi 1. 1. voimassa olleen palkkatason mukaisesti (11.4. 
349 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin ostamaan Fruntimmersföreningen i Helsingfors 
-nimiseltä yhdistykseltä 9 mmk:n kauppahinnasta Bostadsaktiebolaget Leo Asunto-osake-
yhtiö -nimisen yhtiön osakkeet n:o 341—403, 1 396—1 430 ja 1 431—1 540, jotka oikeutta-
vat Savilankatu 3:ssa sijaitsevien huoneistojen n:o 14, 30 ja 31 hallintaan, jotka oli tar-
koitus luovuttaa Marian sairaalan henkilökunnan käyttöön. Kauppahinnan ja leimaveron 
kaupungin osuuden suorittamista varten myönnettiin 9.0 54 mmk tuloa tuottavien pää-
omamenojen pääluokkaan kiinteistöjen ym. ostoa varten kaupunginvaltuuston käytettä-
väksi merkitystä määrärahasta (7. 3. 249 §). 

Marian sairaalassa vallitsevan sairaalapaikkapulan vuoksi oli Virkamiesliitto ilmoitta-
nut olevansa halukas jatkamaan v. 1955 (ks. s. 179) tehtyä sopimusta Ahtelan lomakodin 
käyttämiseksi sairaalan toipilaskotina. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa sairaala-
lautakunnan tekemään mainitun sopimuksen ajaksi 1. 6. 1956—31.5. 1957. Sopimuksesta 
aiheutuvat kustannukset saatiin suorittaa Marian sairaalan tililtä Erilaatuiset menot, 
tiliä enintään 6 585 250 mk:lla ylittäen (11. 4. 373 §). 

Helsingin Taloustyöntekijäin yhdistyksen kanssa päätettiin jatkaa v. 1954 (ks. s. 38) 
tehtyä sopimusta Siuntiossa sijaitsevan Lepopirtti-nimisen toipilaskodin käyttämisestä 
Marian sairaalan potilaiden toipilaskotina. Sopimus tehtiin entisin ehdoin ajaksi 1. 5.— 
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15. 6. ja 1. 9.—31. 12. (30. 5. 523 §). Myöhemmin kaupunginvaltuusto oikeutti sairaala-
lautakunnan muuttamaan ko. sopimusta siten, että hoitomaksuna suoritettaisiin 800 mk 
vuorokaudelta toipilasta kohti 1. 10. lukien (24. 10. 869 §). 

Auroran sairaalan uuden lastenosastorakennuksen valmistuttua päätettiin siihen sijoit-
taa Marian sairaalan lastentautien osasto ja siirtää 1. 3. lukien seuraavat Marian sairaalan 
virat Auroran sairaalaan: 

neljä 24. palkkaluokkaan ja 1. 7. lukien 25. palkkaluokkaan kuuluvaa apulaislääkärin 
virkaa, kolme 17. palkkaluokkaan ja 1.7. lukien 18. palkkaluokkaan kuuluvaa osaston-
hoitajan virkaa, kolme 18. palkkaluokkaan ja 1.7. lukien 19. palkkaluokkaan kuuluvaa 
sosiaalihoitajan virkaa, kymmenen 14. palkkaluokkaan ja 1. 7. lukien 15. palkkaluokkaan 
kuuluvaa sairaanhoitajan virkaa, yksitoista 11. palkkaluokkaan ja 1. 7. lukien 12. palkka-
luokkaan kuuluvaa lastenhoitajan virkaa, viisi 6. palkkaluokkaan ja 1. 7. lukien 7. palkka-
luokkaan kuuluvaa sairaala-apulaisen virkaa sekä yksi 17. palkkaluokkaan ja 1. 7. lukien 
18. palkkaluokkaan kuuluva apulaisyöylihoitajan virka, jonka nimike samalla muutettiin 
osastonhoitajaksi (12. 12. 1 024 §). 

Vielä päätettiin sairaalaan 1.1. 1957 lukien palkata apulaisylihoitaja ja vastaava so-
siaalihoitaja 20. palkkaluokan mukaisella palkalla, sekä toimistoapulainen 12. palkkaluo-
kan mukaisella palkalla ja perustaa 18. palkkaluokkaan kuuluva laboratoriohoitajan virka. 
Samasta ajankohdasta päätettiin lakkauttaa 15. palkkaluokan sairaanhoitajan virka 
(24. 10. 846 §). 

V:n 1954 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun Talo-
rakennukset tilillä Uudet sairaalarakennukset, Kivelän sairaalan uudisrakennukset olevan 
määrärahan jäännöksestä saatiin siirtää enintään 15 mmk Auroran lastensairaalan raken-
nustöiden loppuunsuorittamista varten (30. 5. 530 §). Samaten saatiin v:n 1954 saman 
pääluokan ja luvun tilillä »Kivelän sairaala, henkilökunnan asuntolat ja voimistelusiipi-
rakennus» olevan siirtomäärärahan jäännöksestä enintään 9.8 mmk siirtää Auroran sai-
raalan hoitohenkilökunnan asuntoloiden rakennustöiden loppuunsuorittamista varten 
(29. 8. 692 §). 

Kaupunginhallitus oikeutettiin tekemään sopimus Helsingin Yliopiston kanssa Auro-
ran sairaalan käyttämisestä yliopisto-opetukseen aikana 1. 1.—31. 12., sillä ehdolla että 
yliopisto maksaa korvauksena kaupungille ko. ajalta 120 000 mk sekä muuten soveltuvilta 
osin samoilla ehdoilla kuin yliopiston kanssa v. 1951 allekirjoitetussa sopimuksessa oli 
määrätty (8. 2. 125 §, ks. v:n 1950 kert. I osan s. 161). 

Kivelän sairaalaan päätettiin 1.1. 1957 lukien perustaa 15. palkkaluokkaan kuuluva 
lääkintävoimistelijan ja autonkuljettajan virka sekä 11. palkkaluokkaan kuuluva puhe-
lunvälittäjän virka (24. 10. 846 §). 

Helsingin mielisairaanhuoltopiirin keskusmielisairaala ja huoltotoimisto. Kaupungin-
valtuusto päätti muuttaa v. 1955 (ks. s. 32) tekemäänsä päätöstä siltä osin kuin päätös 
koski Helsingin keskusmielisairaalan ja huoltotoimiston ohjesäännön hyväksymistä (13. 6. 
603 §). Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli vahvistanut ko. ohjesäännön (29. 8. 
638 §, kunn. as. kok. n:o 115). 

Keskusmielisairaalan 32. palkkaluokkaan kuuluva ylilääkärin virka päätettiin 1.1. 
lukien siirtää 33. palkkaluokkaan ja 1. 7. lukien 34. palkkaluokkaan sekä 24. palkkaluok-
kaan kuuluva alilääkärin virka vastaavasti 27. ja 28. palkkaluokkaan (29. 8. 666 §). 

Mielisairaanhuoltopiirin huoltotoimistoon päätettiin 1.1. 1957 lukien perustaa 19. 
palkkaluokkaan kuuluva sosiaalihoitajan virka (10. 10. 788 §). 

Vielä päätettiin Keskusmielisairaalan Kivelän osastolle perustaa 1.1. 1957 lukien 23. 
palkkaluokkaan kuuluva sairaalapsykologin virka ja kaksi 7. palkkaluokkaan kuuluvaa 
sairaala-apulaisen virkaa. 

Keskusmielisairaalan Nikkilän osastolle päätettiin samasta ajankohdasta palkata sai-
raalapsykologi 23. palkkaluokan mukaisin palkoin, kaksi osastonhoitajaa 18. palkkaluo-
kan, kuusi mielisairaanhoitajaa 14. palkkaluokan, yksi toimistoapulainen 13. palkkaluo-
kan, yksi toimistoapulainen 12. palkkaluokan ja yksi sairaala-apulainen 7. palkkaluokan 
mukaisella palkalla (24. 10. 846 §). 

Keskusmielisairaalan Kivelän osaston kanslianhoitajalle Ethel Cronquistille päätettiin, 
hänen siirryttyään 1. 10. saman sairaalan toimistoapulaisen virkaan, suorittaa uudessa 
virassaan henkilökohtaisena palkanlisänä 12. ja 15. palkkaluokkien loppupalkkojen väli-
nen erotus (10. 10. 791 §). 



36 1. Kaupu nginvaltuusto 

Sielullisesti sairaiden vastaanottoasemalle päätettiin 1. 3. lukien perustaa 17. palkka-
luokkaan kuuluva ja 1.7. lukien 18. palkkaluokkaan siirrettävä osastonhoitajan virka 
sekä lakkauttaa samasta ajankohdasta lukien yksi 14. palkkaluokkaan kuuluva sairaan-
hoitajan virka (22. 2. 165 §). 

Sielullisesti sairaiden naisten keskuskodin ylihoitajan virka päätettiin siirtää 17. palk-
kaluokasta 18. palkkaluokkaan 1. 7. lukien (7. 11. 899 §). 

Nikkilän sairaala. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin ostamaan Kuntainliitto Salon 
Seudun Kulkutautisairaala -nimiseltä kuntainliitolta sen Salon kauppalan Moision kylässä 
omistama Pirttipelto niminen tila RN:o 239 rasituksista vapaana 25 mmkin kauppahin-
nasta, sillä edellytyksellä, että sisäasiainministeriö ottaa mainitun kauppahinnan ja ra-
kennusten peruskorjauksia varten tarvittavan 2.2 mmk:n suuruisen määrärahan B-mieli-
•sairaalan perustamiskustannuksina valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan ja että kiinteistölautakunta saa Salon kauppalalta riittävät takeet siitä, 
että asemakaavaa koskeva kysymys saa kaupungille tyydyttävän ratkaisun. Tuloa tuot-
tavien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginvaltuuston käyttövaroista 
Edeltä arvaamattomia pääomamenoja varten myönnettiin 25 mmk kauppasumman suo-
rittamista sekä 2.2 mmk em. korjaustöitä varten (16. 5. 469 §). 

Nikkilän sairaalan henkilökunnan yhdistykselle päätettiin em. määrärahoista myöntää 
500 000 mk:n avustus rantamajan rakentamista varten henkilökunnan ja heidän perheit-
tensä lomanviettopaikalle (24. 10. 868 §). 

Tuberkuloositoimistoon päätettiin 1.1. 1957 lukien perustaa 13. palkkaluokkaan kuulu-
va röntgenteknillisen apulaisen virka (24. 10. 846 §). 

Tuberkuloosiparantolaan päätettiin samasta ajankohdasta lukien perustaa 15. palkka-
luokkaan kuuluva lääkintävoimistelijan virka ja lakkauttaa 1. 9. lukien 13. palkkaluok-
kaan kuuluva desinfioitsijan virka (24. 10. 846 §, 29. 8. 657§). 

Helsingin Yliopiston kanssa päätettiin tehdä seuraava sopimus tuberkuloosiparantolan 
käyttämisestä yliopisto-opetukseen aikana 1. 1.—31. 12. 1956: 

Kaupunki luovuttaa yliopistoklinikaksi parantolan miesten sairaspavilj ongin potilas-
osastot I ja II sekä naisten sairaspavilj ongin potilasosaston VII eli yhteensä 93 perusmää-
räistä sairaansijaa, joiden lisäksi tulevat lääkintöhallituksen näille osastoille hyväksymät 
ylimääräiset sairaansijat, kuin myös oikeuden käyttää tuberkuloositoimistoa alempana 
mainituin ehdoin: 

1) Tuberkuloosiopin professorin virkahuoneena ja opetuslaboratoriona annetaan käy-
tettäväksi miesten sairaspavilj ongin ylimmän kerroksen läntisestä päästä yksi huone ja 
siihen liittyvä välikkö. 

2) Tuberkuloosiopin professorille ja hänen alaisilleen lääkäreille varataan parantolan 
laboratoriossa tilaisuus tieteelliseen työhön ja kliiniseen työskentelyyn. 

3) Tuberkuloosiopin professorilla on oikeus käyttää parantolan ja tuberkuloositoimis-
ton röntgenkojeistoa sekä tuberkuloositoimiston röntgenosastolla perehdyttää alaisensa 
lääkärit keuhkojen röntgentutkimukseen. 

4) Yliopisto huolehtii klinikkaosaston lääkärinhoidosta ja palkkaa siinä tarvittavat 
lääkärit, joita tulee tuberkuloosiopin professorin lisäksi olla vähintään kaksi. Lääkärien 
ja heidän sijaistensa nimittämisestä on yliopiston ilmoitettava kaupungin sairaalalauta-
kunnalle, ja ovat he velvolliset soveltuvilta kohdin noudattamaan kaupungin sairaaloita 
ja niiden lääkäreitä varten vahvistettuja ohje- ja johtosääntöjä sekä sairaalalautakunnan 
antamia määräyksiä. Klinikkaosaston apulaislääkärit ottavat osaa parantolan päivystyk-
seen ja saavat tästä kaupungilta vahvistetun palkkion. Klinikkaosaston lääkärit ovat 
oikeutetut vahvistettua maksua vastaan aterioimaan parantolassa. 

Yliopiston on huolehdittava siitä, että myös sinä aikana, jolloin yliopisto on suljettuna, 
ainakin }/ksi klinikan toimivista lääkäreistä on tuberkuloosialan erikoislääkäri, joka vastaa 
lääkärinhoidosta klinikassa. 

Jotta klinikkaosaston lääkäiit saisivat tilaisuuden perehtyä keuhkosairauksien diag-
nostiikkaan ja etsivään sekä ehkäisevään tuberkuloosityöhön, heille on järjestettävä mah-
dollisuus osallistua tuberkuloositoimiston polikliiniseen työhön toimiston ylilääkärin ja 
tuberkuloosiopin professorin lähemmin sopimalla tavalla. 

5) Tuberkuloositoimistossa saadaan antaa lääketieteen kandidaateille opetusta ainoas-
taan niinä aikoina, jolloin toimiston oma henkilökunta on työssä ja suorittaa rekisteröi-
mistä ja muita tavanomaisia tehtäviänsä. 
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6) Potilaat ottaa yliopistoklinikkaan ja välittää heidän siirtämistään muihin hoito- ja 
huoltolaitoksiin tuberkuloositoimisto noudattaen Helsingin kaupungin tuberkuloosipiirin 
ohjesäännön ja johtosäännön määräyksiä. 

7) Yliopisto hankkii ja kustantaa ne opetuksessa tarvittavat välineet, kojeet ja tarve-
aineet, joita parantolalla ei ole, samoin kuin myös opetuksessa ja tieteellisessä työskente-
lyssä tarvittavan kirjallisuuden, jota parantolalla ei ole ennestään. Yliopiston hankkima 
irtaimisto jää sen omistukseen. 

Kaikki yliopistoklinikassa tarvittavat välineet, kojeet ja tarveaineet samoin kuin myös 
lääkkeet, jotka kaupunki kustantaa, hankitaan parantolan toimesta. 

8) Tuberkuloosiopin professorilla ja hänen alaisillaan lääkäreillä on oikeus opetus- ja 
tutkimustarkoituksiin käyttää parantolan sairauskertomus- ja röntgenarkistoa. 

9) Kaupunki vastaa ruoasta ja muista menoista yliopistolle luovutetuilla potilas-
osastoilla. 

10) Sairaanhoito on yliopistolle luovutetuilla osastoilla järjestettävä siten, että kau-
pungin talousarviossa tarkoitusta varten olevia määrärahoja ei ylitetä. 

11) Yliopistolle luovutettujen osastojen potilasmaksut ja muut tulot lankeavat kau-
pungille. 

12) Yliopisto suorittaa kaupungille edellä mainituista eduista ko. ajalta viisisataa-
tuhatta (500 000) markkaa, mikä maksetaan neljässä erässä kunkin vuosineljänneksen 
alussa. 

13) Tämä sopimus on voimassa v:n 1956 alusta saman vuoden loppuun (8. 2. 126 §). 
V:n 1955 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun 

Talorakennukset Nikkilän sairaalan uutta hallinto-, hoito- ja asuntolarakennusta varten 
merkitystä määrärahasta saatiin enintään 23 mmk käyttää tuberkuloosiparantolan lämpö-
keskuksen rakennustöiden loppuun suorittamiseen (30. 5. 531 §). 

Vt Järvinen ym. olivat 22. 2. tehneet aloitteen, jossa ehdotettiin, että kaupunki 1. 7. 
lukien maksaisi jokaisen tuberkuloosia sairastavan parantolapotilaansa hoitomaksun peri-
mättä sitä takaisin. Sairaalalautakunta oli asian johdosta maininnut, että tuberkuloosi 
tarttuvana tautina on verrattavissa yleisvaarallisiin tartuntatauteihin, joiden hoito maas-
samme on maksuton kaikille potilaille. Tuberkuloosilaki velvoittaa potilaan ympäristön 
suojelemiseksi siirtymään hoitolaitokseen. Voimassa olevan tuberkuloosilain mukaan on 
keskusparantolan hoitopaikoista vähintään puolet oltava vapaapaikkoja, kun taas puolet 
paikoista ovat maksullisia, joista maksuista huolehtii joko potilas tai kunta antamalla 
maksusitoumuksen. Potilaiden luokittelu varallisuuden mukaan voi helposti johtaa epä-
oikeudenmukaisuuksiin, minkä vuoksi suurin osa kunnista on viime aikoina jättänyt peri-
mättä jälkikäteen tuberkuloosihoidcn vuoksi annetun maksusitoumuksen perusteella suo-
rittamansa hoitomaksut. Samaten ovat useat kunnat sitoutuneet maksamaan päivämak-
sut kaikkien kuntalaistensa puolesta. Lisäksi helpottaa hoitomaksun poistaminen potilai-
den pysymistä parantolassa riittävän pitkän ajan. Myöskin huoltolautakunta puoltaa 
ilmaisen parantolahoidon ulottamista kaikkia kuntalaisia koskevaksi koska ko. tauti ai-
heuttaa perheille ja yksityisille toimeentulovaikeuksia puhumatta sen psykologisista vai-
kutuksista potilaisiin ja heidän omaisiinsa. Sitäpaitsi helpottaisi aloitteentekijäin ehdotta-
maan järjestelmään siirtyminen huomattavasti virastokoneiston työtä, koska silloin sääs-
tyttäisiin mm. huoltotarpeen tutkimuksista ym. V. 1955 tuberkuloosilain ja tuberkuloosi-
asetuksen tarkistamista varten asetettu komitea, joka jatkaa työtään, on myös periaat-
teessa asettunut maksuttoman parantolahoidon kannalle. Kaupunginvaltuusto päätti, 
että ilmainen tuberkuloosiparantolahoito ulotetaan 1. 7. alkaen koskemaan kaikkia helsin-
kiläisiä, siten että kaupunki maksaa jokaisen tuberkuloosia sairastavan parantolapotilaan-
sa hoitomaksut perimättä niitä takaisin, ei kuitenkaan, milloin potilas lain, sopimuksen 
taikka työ- tahi virkasuhteen perusteella saa ilmaisen sairaala- tai parantolahoidon tai 
korvauksen sellaisen hoidon kustannuksista valtiolta, työnantajalta, sairasapukassalta, 
vakuutusliikkeen harjoittajalta tai muulta yhteisöltä (22. 2. 198 §, 30. 5. 525 §). 

Parantolaopiston kohonneiden kustannusten suorittamista varten myönnettiin Tuber-
kuloosipiirien Liitolle 195 304 mk:n ylimääräinen avustus, joka saatiin suorittaa tuberku-
loosiparantolan määrärahoista Erilaatuiset menot (21. 11. 966 §). 

Malmin sairaalaan päätettiin 1. 1. 1957 lukien palkata 28. palkkaluokkaan kuuluva 
anestesialääkäri, 25. palkkaluokkaan kuuluva apulaislääkäri sekä 8. palkkaluokkaan kuu-
luva sairaala-apulainen (24. 10. 846 §). 
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Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä arkkit. Toivo Löyskän laatimat piirustukset 
n:o 1—8, 10 ja 12 Malmin sairaalan lisärakennusta varten sekä oikeuttaa kaupunginhalli-
tuksen hyväksymään em. luonnospiirustuksiin mahdollisesti tarpeellisiksi osoittautuvat 
pienehköt muutokset samoin kuin luonnospiirustuksiin perustuvat pääpiirustukset. Edel-
leen kehotettiin kaupunginhallitusta merkitsemään ko. rakennuksen rakentamista varten 
tarvittava määräraha v:n 1957 talousarvioehdotukseen (13. 6. 601 §). 

Sairaanhoitajatar kouluun päätettiin 1.1. 1957 lukien palkata kaksi opettajaa 19. palk-
kaluokan mukaisella palkalla (24. 10. 846 §). 

Helsingin yleisen sairaalan rakennuskustannukset. Lääkintöhallitus oli lähettänyt 
kaupunginhallitukselle laskun kaupungin osuudesta Helsingin yleisen sairaalan rakennus-
kustannuksiin v:lta 1954. Laskun loppusumma oli 27 958 457 mk. Koska lasku ei ollut 
antanut aihetta huomautuksiin, oli revisiotoimisto ehdottanut, että se suoritettaisiin lää-
kintöhallitukselle. Kun kuitenkin valtion ja kaupungin välisen, yleistä sairaalaa koskevan 
sopimuksen toteuttamista ja sairaansijojen jakamista vastaan oli tehty huomautuksia, oli 
revisiotoimisto ehdottanut, että lasku maksettaisiin avoimena tilisuorituksena ilman lo-
pullista hyväksymistä. V:n 1955 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokkaan oli tarkoitusta varten merkitty 18.65 mmk, joten kaupunginvaltuusto oi-
keutti yleisten töiden lautakunnan ylittämään ko. määrärahaa enintään 9 308 457 mkilla 
mainitun laskun maksamista varten avoimena tilisuorituksena ilman lopullista hvväksy-
mistä (8. 2. 124 §). 

Yliopistollisia keskussairaaloita koskeva lakiesitys. Kaupunginhallituksen esityksen 
mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti sisäasiainministeriölle annettavassa lausunnossaan 
ilmoittaa periaatteessa puoltavansa yliopistollisia keskussairaaloita koskevan lakiluonnok-
sen hyväksymistä eräin muutoksin ja lisäyksin (21. 3. 299 §, khn mtö n:o 10, kunn. as. 
kok. n:o 100). 

Sairaansijojen varaaminen kaupungin käyttöön Helsingin yliopistollisesta keskussairaa-
lasta. 10. 10. pidettiin neuvottelutilaisuus, jossa käsiteltiin Uudenmaan läänin kuntien 
osallistumista Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan. Kaupungin puolesta ilmoitet-
tiin kokouksessa, että kaupungilla ei ollut huomauttamista sen suhteen, että valtioneuvos-
to määrää kaupungin kuuluvaksi Uudenmaan keskussairaalapiiriin, 

että kaupunki varaa Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta Meilahden yliopisto-
klinikoissa olevien 405 sairaansijansa lisäksi seuraavan määrän lääketieteen eri alojen sai-
raansijoja: 

että Helsingin yliopistollisen keskussairaalan sairaansijoja jaettaessa kaupungin tulisi 
saada niitä sekä uusista rakennettavista klinikoista että yliopistolliseen keskussairaalaan 
liitettävistä, täällä jo olevista valtion klinikoista, siten että kaupungin sairaansijojen tarve 
yliopistollisessa keskussairaalassa tulee tasapuolisesti tyydytetyksi. Samalla kaupungin-
valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen perusteluissa mainitut periaatteet niitä neuvot-
teluja varten, jotka tullaan käymään v. 1939 valtion ja kaupungin välillä tehdyn Meilah-
den yliopistoklinikoita koskevan sopimuksen purkamiseksi ja Helsingin yliopistollisen 
keskussairaalan perustamiskirjan laatimiseksi (19. 9. 745 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan ylittämään sairaanhoidon pääluok-
kaan yliopiston klinikoita varten merkittyä määrärahaa ^nintään 13 926 017 mk yliopis-
ton klinikoiden v:n 1955 nettomenojen ja perushankintojen kaupungin osuuden suoritta-
miseksi (10. 10. 819 §). 

Allergiasairaala. Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan ylittämään sai-
raanhoidon pääluokkaan Allergiasairaalaa varten merkittyä määrärahaa 1 mmk:lla yli-
määräisen avustuksen suorittamiseksi Allergiatutkimussäätiölle Allergiasairaalan poli-
klinikkakustannuksia varten kertomusvuoden II vuosipuoliskolta ja päätti asettaa ehdoksi 
Allergiatutkimussäätiölle nyt myönnetyn ja v:ksi 1957 myönnettävien poliklinikkakus-

kirurgisia sairaansijoja .. 
sisätautien sairaansijoja 
radiologisia sairaansijoja 

614 
177 
70 
40 
60 

hermotautien sairaansijoja 
ihotautien sairaansijoja ... 

yhteensä 961; 
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tannuksiin tarkoitettujen avustusten nostamiselle, että helsinkiläiset potilaat saavat käyt-
tää Allergiasairaalan poliklinikkaa samoin maksuin kuin mitkä ovat voimassa Marian sai-
raalan poliklinikassa sekä että Allergiatutkimussäätiö sitoutuu lähettämään neljännesvuo-
sittain sairaala virastolle selvityksen sairaalan poliklinikalla hoidettujen helsinkiläisten 
potilaiden lukumäärästä samoin kuin näille suoritettujen tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden 
laadusta ja määrästä (21. 11. 968 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää v:n 1955 talousarvion tuloa tuottavien pääoma-
menojen pääluokkaan Edeltä arvaamattomia pääomamenoja varten kaupunginvaltuuston 
käytettäväksi Allergiatutkimussäätiölle myönnetyn 15 mmk:n määrärahan kertomus-
vuonna käytettäväksi (8. 2. 137 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Allergiatutkimussäätiön esittämän uuden 
rakennus- ja rahoitussuunnitelman allergiasairaalan rakennustöiden rahoittamiseksi 
(13. 6. 605 §). 

Diakonissalaitoksen sairaalassa hoidettavien helsinkiläisten potilaiden hoitomaksun 
alentaminen. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää yleisen kunnallishallinnon pääluok-
kaan kuuluvista käyttövaroistaan 2.522 mmk sairaalalautakunnan käytettäväksi 300 
mk:n suuruisen hoitomaksun suorittamista varten hoitovuorokaudelta diakonissalaitok-
sen sairaalassa aikana 1. 3.—31. 12. hoidettavien Helsingissä laillisen kotipaikkaoikeuden 
omaavien potilaiden puolesta sillä ehdolla, että diakonissalaitos näiden osalta ei korota 
hoitopäivämaksuja v:n 1955 tasosta (7. 3. 247 §). 

Määrärahan varaaminen reumapotilaiden toipilaspäivärahoja varten. Vt Lehto ym. 
olivat v. 1954 (ks. s. 44) tehneet aloitteen määrärahan varaamiseksi talousarvioon päivä-
rahan maksamista varten sairaaloista toipilaina pääseville reumapotilaille. Myöskin Reu-
maliitto oli tehnyt vastaavanlaisen esityksen, koska liiton toipilasrahakysymystä tutki-
maan asettama komitea oli tullut siihen tulokseen, että reumapotilaan oli saatava tarpeel-
linen toipumiskausi, jotta hoidosta olisi hyötyä ja potilas tulisi työkykyiseksi. Komitea 
oli myös todennut, että reumaatikon taloudellinen asema pitkäaikaisen sairastamisen 
takia yleensä huononee niin, että hän ei tule toimeen ilman yhteiskunnan apua. Kun 
nivelreumaatikoille on jatkohoitona annettava kuntouttaminen erittäin tärkeä, oli komi-
tea tullut siihen tulokseen, että toipilasrahan myöntäminen vastaa tarkoitustaan vain 
kuntouttamiskelpoisuusperiaatetta noudatettaessa. Sairaalalautakunnan antamasta lau-
sunnosta ilmeni, että toipilasrahan suorittaminen vähentäisi reumasairaaloiden paikka-
pulaa ja pienentäisi liian aikaisen työhön ryhtymisen aiheuttamia sairauden uusimisia. 
Kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta ottamaan v:n 1957 talousar-
vioon riittävän suuren määrärahan reumasairaiden toipilasrahan maksamista varten sen 
suuntaisten jakoperusteiden mukaan kuin huoltolautakunta tulee ehdottamaan (7. 3. 
242 §). 

Seuraavat aloitteet päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi: 
vt Lohikiven ym. aloite uusien aluelääkärien virkojen perustamiseksi (11. 4. 392 §); 
vt Enteen ym. aloite sairaala- ja poliklinikkamaksujen perimättä jättämisestä helsin-

kiläisiltä (11.4. 391 §); 
vt L. Backmanin aloite toimenpiteisiin ryhtymisestä hermo- ja mielitautien sairaalain 

paikkatilanteen helpottamiseksi (21. 11. 984 §); 
vt Tuomisen ym. aloite toimenpiteisiin ryhtymisestä pohjoiseen kaupunginosaan ra-

kennettavaa sairaalaa koskevan suunnitelman toteuttamiseksi kiireellisesti (30. 5. 540 §). 
Ammattilääketieteen säätiön ja kaupungin välisen sopimuksen uusiminen. Kaupungin-

valtuusto oikeutti 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 2 100 mk:n suuruisen korvauksen 
siten, että tästä suoritetaan kunkin vuosineljänneksen alussa ennakkona 2 milj. mk, 
lopputilityksen tapahtuessa ao. vuosineljänneksen päätyttyä. 
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3) Laitoksen pienoisröntgenpoliklinikka huolehtii hoidettavinaan olevien Helsingissä 
toimivien teollisuuslaitosten ja muiden helsinkiläisten työpaikkojen työntekijöiden pienois-
kuvauksista tuberkuloositapausten selville saamiseksi yhteistyössä kaupungin tuberku-
loositoimiston kanssa. Kaupunki suorittaa tästä laitokselle korvauksena 75 mk kultakin 
70x70 mm suuruiselta kuvalta. Korvaus maksetaan vuosineljänneksittäin. 

4) Helsinkiläiset ammattitautipotilaat saavat käyttää laitoksen poliklinikkaa rajoituk-
setta 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 kes-
ken laaditun ohjelman mukaan. 

Näistä tutkimuksista peritään laitokselle vahvistetun taksan mukaiset maksut. 
6) Sopimus on voimassa 1.1. 1956 lukien toistaiseksi, molemminpuolisena irtisanomis-

aikana kolme (3) kuukautta (7. 3. 248 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Sosiaaliohjesäännön eräiden määräysten muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 
muuttaa v. 1951 hyväksymänsä (ks. s. 40) ja sosiaaliministeriön samana vuonna vahvista-
man Helsingin kaupungin sosiaaliohjesäännön 46, 52, 58 ja 59 §:t sekä lisätä ohjesääntöön 
uuden 51 a §:n. Sosiaaliministeriö vahvisti em. päätöksen 1. 11. (7. 3. 243 §, 19. 9. 742 §, 
21. 11. 932 §, kunn. as. kok. n:o 130). 

Kunnalliskotiin päätettiin 1.1. 1957 lukien perustaa seuraavat uudet virat, joiden 
palkkaluokka on mainittu suluissa viran nimen jäljessä: yöylihoitaja (20), kaksi laborato-
riohoitajaa ja viisi osastonhoitajaa (18), sosiaalineuvoja, neljä lääkintävoimistelijaa ja 
kaksi autonkuljettajaa (15), toimistoapulainen (14), 60 hoitajaa ja röntgenapulainen (13), 
toimistoapulainen (12), naisvahtimestari (11), kaksi kylvettäjää (8), 36 hoitoapulaista ja 
keittiöapulainen (7) (10. 10. 789 §). 

Samasta ajankohdasta lukien päätettiin lakkauttaa kunnalliskodin 11. palkkaluokkaan 
kuuluva hierojan virka (7. 11. 897 §). 

Kunnalliskodin keittiön lisälaitteiden hankkimista, asentamista ja tarpeellisia raken-
nustöitä varten myönnettiin 1 949 287 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokan lukuun Edeltä arvaamattomia pääomamenoja varten merkityistä kaupungin-
valtuuston käyttövaroista (16. 5. 460 §). 

Käpylän kunnalliskodin henkilökunnan V asuntolarakennuksen 21. 1. päivätyt pää-
piirustukset päätettiin hyväksyä ja samalla oikeutettiin kaupunginhallitus tekemään 
piirustuksiin mahdollisesti tarvittavat pienehköt muutokset (21. 3. 296 §). 

Kulosaaren haaraosaston paloturvallisuustöiden ja sähköverkon uusimistöiden suo-
rittamista varten saatiin kiinteistöjen pääluokan lukuun Erinäisten hallintokuntain 
rakennukset kuuluvia määrärahoja Kunnalliskoti ylittää enintään 3.3 3 mmk (19.9. 
741 §). 

Koskelan kunnalliskodin uutta keittiö- ja lämpökeskusrakennusta varten tuloa tuot ta-
mattomien pääomamenojen pääluokkaan merkittyä 15 mmk:n määrärahaa päätettiin 
tilin perusteluista poiketen käyttää myös ko. kunnalliskodin uuden keskusrakennuksen 
ja keskuspesularakennuksen suunnittelua ja valmistavia töitä varten (11.4. 378 §,. 
13. 6.616 §). 

Kaupungin pesulaolojen järjestämiseksi kaupunginvaltuusto päätti muuttaa v. 1951 
(ks. s. 44) tekemäänsä päätöstä ja antaa kaupunginhallituksen tehtäväksi asettaa raken-
nustoimikunta keskuspesulaa varten tarvittavan suunnitelman ja kustannusarvion laa-
timista varten. Ke^kuspesulan tehon tulisi olla 8—10 tonnia 8 tunnissa, joka teho olisi 
tarvittaessa voitava korottaa 16—18 tonniin 8 tunnissa. Pesulan olisi oltava käyttöval-
miina syksyyn 1959 mennessä. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti, 

1) että keskuspesula toimii ensisijaisesti kaupungin alueella olevien kaupungin sai-
raalain ja huoltolaitosten pesulana omistaen standardi vaatekappaleet ja huolehtien niiden 
hankinnasta, pesusta, korjauksesta, lainaamisesta ja kuljetuksesta ao. laitoksille, veloit-
taen näitä omakustannusperiaatteen mukaan, 


