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Oman auton käyttö virka-ajoissa. Apul. palotarkast. Gösta Willing oikeutettiin käyttä-
mään omaa autoaan virka-ajoihin 16. 7. lukien vahvistettua korvausta vastaan ja muuten 
tavanmukaisin ehdoin (5. 1.2 025 §). 

Palopääll. Tor Sundquist oikeutettiin säilyttämään yksityistä henkilöautoaan pääpalo-
aseman autosuojassa, sillä ehdolla ettei siitä aiheutuisi haittaa palolaitokselle ja että palo-
päällikkö suorittaisi siitä kaupungille 2 500 mk:n korvauksen kuukaudessa niiden kuukau-
sien ajalta, jolloin autoa pääpaloasemalla säilytetään (11. 10. 2 733 §). 

Sammutusavun antaminen Porkkalan alueelle. Uudenmaan lääninhallitukselle päätettiin 
ilmoittaa, että kaupungin palolaitos olisi valmis osallistumaan sammutustoimintaan 
Porkkalan alueella suurtulipalon sattuessa, siihen saakka kunnes alueen hallinto on va-
kiinnutettu, ennen alueen vuokraamista voimassa olleeseen kaukohälyytyssuunnitelmaan 
perustuvan sammutusapusuunnitelman mukaisesti. Samalla päätettiin lääninhallituk-
selle esittää, että kaupungin palolaitokselle suoritettaisiin ko. kaukoavusta kaupungin-
hallituksen v. 1955 (ks. s. 164) vahvistaman avunantotaksan mukaiset korvaukset valtion 
varoista (12. 1. 76 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus oli kehottanut asiamiestoimistoa tekemään sopimuksen val-
tion kanssa sammutusavun antamisesta sellaisin ehdoin, että valtio suorittaa kaukoavusta 
em. taksan mukaiset korvaukset muutoin paitsi paloletkun käytöstä vedenpumppauksessa 
ja vedenannoissa, joiden osalta korvausta ei tarvinnut suorittaa (19. 1. 165 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin seuraavat 
avustukset: Suomen Meripelastusseuralle 365 000 mk vaahtosammutuslaitteiden hankki-
miseksi Helsingin meripelastusristeilijään (14. 6. 1 839 §); Helsingin Palokunnan Ali-
päällystö -nimiselle yhdistykselle 15 000 mk yhden edustajan sekä Helsingin Palomiesten 
ammattiosastolle 75 000mk yhdeksän edustajan lähettämiseksi Oslossa pidettäville palo-
miesten pohjoismaisille opintopäiville (26. 4. 1 313 §). 

Nuohoustaksan muuttaminen. Helsingin Nuohoojamestariyhdistys oli palolautakun-
nalle lähettämässään kirjelmässä anonut, että nuohoustaksaa korotettaisiin 1.1. lukien 
20 %:lla, koska nuohoojien palkat olivat uuden työehtosopimuksen mukaisesti korotettava 
samasta ajankohdasta lukien entisen 12. ja 13. palkkaluokan sijasta 14:nteen ja 15:nteen 
ja 16. palkkaluokkaan ja 1. 7. lukien 15:nteen, 16:nteen ja 17. palkkaluokkaan. Kaupun-
ginhallitus päätti lähettää asiaan liittyvät asiakirjat pöytäkirjanotteen ohella maistraa-
tille ilmoittaen puoltavansa nuohoustaksan korottamista Helsingin Nuohoojamestariyh-
distyksen ehdotuksen mukaisesti 1. 1. lukien. Maistraatti oli 17.3. vahvistanut uuden 
nuohoustaksan (15. 3. 860 §, 28. 3. 991 §, kunn. as. kok. n:o 45). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhoitovirasto. Kaupunginhallitus päätti vapauttaa terv. hoid. tarkast. Aimo 
Ojalan suorittamasta kaupungille takaisin Amerikan Yhdysvaltoihin 8. 10. 1952—-7. 7. 
1953 tekemänsä opintomatkan ajalta saamastaan n. 366 000 mk:n osapalkasta puolta eli 
183 000 mk (25. 10. 2 862 §). 

Lokkien ampuminen. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin suorittamaan henkilölle, 
joka määrätään ampumaan lokkeja, 40 mk:n suuruinen palkkio lokkia kohden, ei kuiten-
kaan poliisimiehille, joille korvataan vain panosten hinta (4. 1. 35 §). 

Aluelääkärit. Töölön ja Munkkiniemen piirin aluelääkärin virka päätettiin toistaiseksi 
ja kauintaan kertomusvuoden loppuun jättää täy t tämät tä (12. 1. 96 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että niille aluelääkäreille, joilla ei ole kaupungin puolesta 
vastaanottohuoneistoa, oli vastaanottohuoneistosta maksettava korvaus korotettava 1.1. 
lukien 4 000 mk:sta 7 000 mk:aan kuukaudelta (26. 4. 1 284 §). 

Kotisair. hoit. Maija Härmeelle päätettiin maksaa kaupunginvaltuuston v. 1955 (ks. 
s. 10) myöntämä 25 000 mk:n kertakaikkinen korvaus v:lta 1955 (23. 2. 565 §). 

Eläinlääkintäosasto. Apul. kaup. eläinlääk. Lars Reiniukselle päätettiin terveydenhoi-
don pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista suorittaa 10 060 mk:n 
suuruinen palkkio siitä ylityöstä, jonka hän oli suorittanut hoitaessaan oman virkansa 
ohella kaupungineläinlääkärin virkaa aikana 1.—-31. 8. (29. 11. 3 251 §). 

Maidontarkastamo. Käsitellessään v. 1955 (ks. s. 167) kysymystä, joka koski maidon-
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tarkastamon näytteidenottajien ylityökorvausta kaupunginhallitus oli päättänyt anoa 
työneuvostolta oikeutta poiketa työaikalain 16 §:n säännöksistä siten, että maidontarkas-
tamon näytteidenottajia saataisiin pitää työssä yli seitsemän tuntia ilman tunnin lepo-
aikaa, silloin kun he olivat meijereissä näytteitä ottamassa ja että heidät saataisiin vuorol-
laan määrätä työhön myös klo 2—3. Työasiainneuvosto oli tutkinut ko. anomuksen ja 
hylännyt sen yhtäjaksoisen työajan osalta, mutta myöntänyt työaikalain 13 §:n nojalla 
luvan siihen, että näytteidenottajia saadaan välttämättömissä tapauksissa pitää työssä 
klo 2: st a alkaen. Muilta osin oli noudatettava työaikalain säännöksiä. Päätös olisi voi-
massa toistaiseksi, kuitenkin enintään 30.9. 1957 asti. Jäljennös päätöksestä oli pidet-
tävä maidontarkastamon työntekijäin nähtävänä (12.1. 102 §, ks. v:n 1946 kunn. as. kok. 
s. 356). 

Tyytymättömänä em. kaupunginhallituksen päätökseen olivat eräät maidontarkasta-
mon näytteidenottajat valittaneet siitä lääninhallitukselle, joka kunnallislain 176 §:n 
1 momentin nojalla ei ollut ottanut valitusta liian myöhään tehtynä tutkittavakseen 
(2. 8. 2 104 §). 

Kaupunginhallitus päätti anoa työneuvostolta lupaa saada pitää maidontarkastamon 
tp. autonkuljettajaa, joka oli siihen antanut suostumuksensa, v:n 1956—1957 aikana työs-
sä kahdeksan tuntia päivässä, siten että hänellä olisi vain puolen tunnin ruokailutauko 
(23. 2. 596 §). 

Kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että kaupungin ja Espoon kunnan välillä 18.1. 
maitonäytteiden tutkimisesta tehdyn sopimuksen 1. kohdan määräyksistä poiketen maito-
näytteet kertomusvuoden syys-, loka- ja marraskuun aikana otettaisiin vain kerran kol-
men kuukauden aikana joka myymälästä (9. 8. 2 145 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Espoon kunnanhallitus oli ilmoittanut irtisanovansa em. mai-
dontarkastuksen suorittamista koskevan sopimuksen päättyväksi 31. 12. Samalla kun-
nanhallitus oli esittänyt uuden ehdotuksen vastaavaksi sopimukseksi. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä seuraavan ehdotuksen kaupungin ja Espoon kunnan väliseksi sopimuk-
seksi maidontarkastuksen suorittamisesta maidontarkastamossa. 

S o p i m u s 
Helsingin kaupunki oikeuttaa Espoon kunnan suorittamaan maidontarkastukseen tar-

vittavia laboratoriokokeita Helsingin kaupungin maidontarkastamossa seuraavin ehdoin: 
1) Espoon kunta on velvollinen lähettämään luettelon kaikista tarkastuksen alaisista 

myymälöistä Espoon kunnan alueella. Näytteet on otettava kerran tammi-, helmi- ja 
maaliskuun aikana, kerran huhti- ja toukokuun aikana, kerran kesä-, kerran heinä- ja 
kerran elokuun aikana, kerran syys- ja lokakuun aikana sekä kerran marras- ja joulukuun 
kuun aikana eli vuodessa yhteensä seitsemän näytettä jokaisesta myymälästä. 

2) Espoon kunta on itse velvollinen huolehtimaan näytteiden ottamisesta maidontar-
kastamon ohjeiden mukaan ja niiden kuljettamisesta maidontarkastamolle tarkastamon 
määrääminä aikoina. Jos maidontarkastamon on noudettava näytelähetykset linja-auto-
asemalta, Espoon kunta on velvollinen suorittamaan siitä kohtuullisen korvauksen mai-
dontarkastamolle. 

3) Maidontarkastamo luovuttaa Espoon kunnalle lainaksi tarvittavat näytepullot ja 
lomakkeet. Mikäli näytepullot särkyvät, Espoon kunta on velvollinen korvaamaan Hel-
singin kaupungille särkyneiden pullojen arvon niiden ostohinnan mukaan. 

4) Espoon kunta on itse velvollinen hankkimaan näytelaatikon. 
5) Maidontarkastamo sitoutuu korvauksetta kouluttamaan näytteiden ottajat. 
6) Espoon kunta on velvollinen suorittamaan Helsingin kaupungille joka näytteestä 

kolmesataa (300) markkaa. 
7) Mikäli kokeiden suorittamisessa havaitaan, että näytteistä on tehtävä lisätutki-

muksia, ei niistä veloiteta eri korvausta. 
8) Maidontarkastamo ilmoittaa Espoon kunnan terveydenhoitolautakunnalle tutki-

mustulokset ja maidontarkastamon johtaja antaa ko. terveydenhoitolautakunnalle kor-
vauksetta ohjeita maidonmyyntiin liittyvistä asioista. 

9) Tämä sopimus on voimassa 1.1. 1957 alkaen toistaiseksi, ellei sopimusta irtisa-
nota puolin eikä toisin kolmea (3) kuukautta ennen kalenterivuoden loppua. 
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10) Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin 
osapuolelle (29. 11. 3 253 §). 

Ammattientarkastus. Kaupunginhallitus päätti nimityksellä vahvistaa kaupunginval-
tuuston päätöksellä ammattientarkastajan virkaan 5-vuotiskaudeksi 1. 3. alkaen valitun 
ins. Walmis Saarikon vaalin (19. 4. 1 219 §, ks. s. 31). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 800 000 mk muutos- ja korjaustöiden suorittamista varten asunnontarkastuksen ja 
ammattientarkastuksen käyttöön Mariankatu 5:stä luovutetussa huoneistossa (8. 3. 761 §). 

Lastenpsykiatrin toimistoon päätettiin v:ksi 1957 palkata tp. psykologi 24. palkkaluokan 
ja tp. sosiaalitarkkailija 19. palkkaluokan mukaisella palkalla. Samalla kaupunginhallitus 
määräsi, että tp. psykologiksi valittavalta oli vaadittava perehtyneisyyttä hoitokäsitte-
lyn antamiseen (18. 10. 2 806 §). 

Muuttaen aikaisempaa päätöstään kaupunginhallitus päätti nimittää f il. kand. Sigrid 
Meurmanin lastenpsykiatrin toimiston 19. palkkaluokkaan kuuluvan psykologin virkaan 
1.1. lukien (12. 1. 95 §, ks. v:n 1955 kert. I osan s. 169). 

Kouluhammasklinikka. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Venäläisten 
koulujen kannatusyhdistyksen ylläpitämien kansakoulujen oppilaat saamaan ilmaisen 
hammashoidon kaupungin kouluhammasklinikoissa (26. 4. 1 285 §). 

Taloon Merimiehenkatu 12 perustettavan kouluhammasklinikan vuokran maksamista 
varten v. 1957 kaupunginhallitus päätti merkitä ko. vuoden talousarvioehdotukseensa 
kouluhammasklinikan määrärahan Vuokrat 940 896 mk:lla korotettuna. Samaten kau-
punginhallitus päätti merkitä nimikkeelle Tilapäiset viranhaltijat korotetun määrärahan 
seuraavien tp. viranhaltijain palkkaamista varten v:ksi 1957 (palkkaluokka merkitty sul-
kuihin viran nimen jälkeen): haaraklinikanhoitaja (29), neljä kouluhammaslääkäriä (.16), 
kaksi klinikka-apulaista (12) ja eteisvalvoja-siivooja (6). Terveydenhoitolautakuntaa ke-
hotettiin toistaiseksi palkkaamaan sanotut tp. viranhaltijat vain 31. 5. 1957 saakka (1. IL 
2 955 §). 

Mannerheim-liiton Helsingin osasto -niminen yhdistys oli anonut esikaupunkialueilla 
olevien oppikoululaisten hammashoitoa varten myönnetyn avustuksen korottamista. 
Kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä v:n 1957 talousarvioehdotukseensa 2.7 
mmk:n määrärahan avustuksena ko. yhdistykselle oppikoululaisten hammashoidon järjes-
tämiseksi entisessä laajuudessaan. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa yhdistystä 
1. 12. mennessä esittämään kaupunginhallitukselle suunnitelman oppikoululaisten ham-
mashoidon järjestämiseksi siten, että se eri oppikoulujen kesken tapahtuisi entistä tasa-
puolisemmin (11. 10. 2 718 §). 

Veneeristen tautien poliklinikat. Kaupunginhallitus valitsi kaupunginvenerologiksi 
15. 6. lukien lääket. ja kir. tri Claudius Thesleffin, jonka lääkintöhallitus määräsi virkaan 
27. 6. (14. 6. 1 829 §, 5. 7. 2 017 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä lääket. ja kir. tri Claudius Thesleffin hoitamaan 
avoimena olevaa kaupunginvenerologin virkaa siihen kuuluvin palkkaeduin 1.1. lukien 
toistaiseksi ja kunnes virka täytettäisiin, kuitenkin kauintaan 30. 6. saakka. Po. virka-
määräykselle päätettiin anoa lääkintöhallituksen hyväksyminen (26. 1. 250 §). 

Kaupunginvenerologin vuosilomasijaiseksi määrättävälle veneeristen tautien poliklini-
kan alilääkärille päätettiin sijaisuusajalta, jolloin hänen virka-aikansa olisi 6.5 tuntia, 
suorittaa 28. palkkaluokan mukainen palkka (9. 8. 2 148 §). 

Lääkintöhallituksen kanssa päätettiin tehdä seuraava sopimus Helsingin yleisen sai-
raalan I iho- ja sukupuolitautien poliklinikan huonetiloista veneeristen tautien poliklinik-
kaa varten vuokrattavista huoneista: 

Vu o k r a s o p i m n s 
Lääkintöhallitus vuokraa Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnalle veneeristen 

tautien poliklinikkana yhteisesti Helsingin yleisen sairaalan kanssa käytettäväksi Hel-
singin yleisen sairaalan ensimmäisen iho- ja sukupuolitautien poliklinikan Helsingissä Snell-
maninkatu 14:ssä sijaitsevan rakennuksen I kerroksesta 125 m2:n ja II kerroksesta 335 
m2:n suuruisen eli kaikkiaan 460 m2 käsittävän poliklinikaksi rakennetun huoneistotilan 
seuraavilla ehdoilla: 

1) Helsingin yleisen sairaalan iho- ja sukupuolitautien klinikan ylilääkäri ja kaupungin 
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palkkaama lääkäri sopivat kirjallisesti siitä järjestyksestä, jonka mukaan poliklinikkatiloja 
yhteisesti käytetään, samoin kuin yhteiskäytössä olevien tilojen kalustamisesta ja poli-
klinikan toiminnalle tarpeellisen muun irtaimiston sijoittamisesta sekä irtaimiston yhtei-
sestä käyttämisestä, kuitenkin siten, ettei yhteiskäytöstä aiheudu haittaa yleisen sairaalan 
poliklinikan toiminnalle. 

2) Vuokrakausi alkaa sinä päivänä, jolloin huonetilat tarkoitukseensa valmiiksi raken-
nettuina luovutetaan kaupungin käyttöön, jatkuen viisi (5) vuotta ja sen jälkeenkin, 
irtisanomisaikana kolme (3) kuukautta, vuoden kerrallaan, ellei sopimusta jommaltakum-
malta puolen ole irtisanottu viimeistään kolme (3) kuukautta ennen alkuperäisen vuokra-
kauden päättymistä. 

3) Vuokran suuruus on 547 400 markkaa vuodessa ja se suoritetaan 2.7 37 mmk:n 
kertakaikkisena summana etukäteen viiden (5) vuoden ajalta. Mikäli vuokrasopimuksen 
voimassaolo tämän sopimuksen 1) kohdan mukaisesti jatkuu alkuperäisen vuokrakauden 
päätyttyäkin, suoritetaan vuokrana 45 617 markkaa kuukausittain etukäteen vuokran-
antajan määräämällä tavalla. 

4) Vuokraan sisältyy korvaus lämmöstä, lämpimästä vedestä ja sähkön kulutuksesta. 
Muista eduista, jotka kaupunki tämän sopimuksen 1) kohdan mukaisesti mahdollisesti saa, 
on korvaus suoritettava erikseen ottaen huomioon, että valtiolle ei tästä järjestelystä saa 
aiheutua vahinkoa. 

5) Muussa suhteessa sovelletaan kulloinkin voimassa olevan huoneenvuokralain sään-
nöksiä (28. 3. 1 031 §, ks. v:n 1955 I osan s. 29). 

Äitiys- ja lastenneuvolat. Kiinteistöjen pääluokan »Erinäisten hallintokuntain raken-
nusten korjaukset» -lukuun terveydenhoidon rakennuksia varten varatuista määrärahoista 
Muut äitiys- ja lastenneuvolat myönnettiin 100 000 mk Kulmavuorenkatu 2:ssa sijaitsevan 
äitiysneuvolan lääkärin vastaanottohuoneen ja laboratorion kahden lämpimän veden varaa-
jan hankkimista ja asentamista varten (15. 11. 3 116 §). 

Samaan pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 
1.31 mmk Pohjois-Haagan äitiys- ja lastenneuvolan huoneiston muutos- ja korjaustöitä 
varten (25. 10. 2 857 §). 

Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitolta oli v. 1949 (ks. s. 37) vuokrattu Lasten-
linnassa sijaitseva huoneisto äitiys- ja lastenneuvolaa varten. Koska olosuhteet kuitenkin 
olivat sen jälkeen muuttuneet, oli liitto irtisanonut ko. vuokrasopimuksen. Asiasta käyty-
jen neuvottelujen jälkeen tehtiin vuokrauksesta seuraava uusi sopimus: 

Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto vuokraa täten Helsingin kaupungille 
Mannerheim-liiton Helsingin Lastenlinnassa, Linnankoskenkatu 28, olevan lastenneu-
volatoimintaan varatun asianmukaisen neuvolahuoneiston, pinta-alaltaan 173 m2, johon 
kuuluu viisi huonetta ja odotushuone punnitus- ja mittaustiloineen ja erillisine sisäänkäyn-
teineen, seuraavin ehdoin: 

1) Vuokra-aika alkaa tammikuun 1 päivänä 1957 ja päättyy joulukuun 31 päivänä 
1958. Jollei vuokrasopimusta puolin tai toisin sanota irti vähintään yhtä vuotta ennen 
päättymistä, jatkuu vuokra-aika kaksi vuotta kerrallaan. 

2) Neuvotteluhuoneisto on kaupungin käytössä maanantaina klo 9—16, keskiviikkona 
klo 9—12 ja perjantaina klo 9—12. 

3) Neuvolahuoneistossa terveyssisarelle varattu huone on jatkuvasti kaupungin yksin-
omaisessa käytössä. 

4) Neuvolahuoneisto vuokrataan asianmukaisesti kalustettuna kaikkine mukavuuksi-
neen. 

5) Lastenlinna huolehtii huoneiston siivouksesta, valaistuksesta ja lämmöstä. 
6) Vuokra on 15 000 mk kuukaudessa ja se suoritetaan kalenterivuosittain heinäkuun 

1 päivänä. 
7) Neuvolan lääkärinä toimii Mannerheim-liiton määräyksen mukaisesti joku Lasten-

linnan lääkäreistä. 
8) Lääkärinpalkkiot maksaa kaupunki muissa neuvoloissaan vallitsevien maksuperus-

teiden mukaisesti. 
9) Kaupunki vastaa neuvolan puhelimen tuottamista kustannuksista. 
10) Kaupunki hankkii neuvolatoimintaa varten tarvittavat sideaineet, lääkkeet ym. 

kulut ustarvikkeet. 
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Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, joista toinen annetaan Helsingin kaupun-
gille ja toinen Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitolle. 

Vuokrasummaa määriteltäessä on otettu huomioon, että neuvolahuoneistoa tullaan 
käyttämään yhteisesti ko. liiton kanssa ja on käyttöajasta sovittu kummankin osapuolen 
huoneistotarpeen mukaan (25. 5. 1 596 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan ylittämään ter-
veydenhoidon pääluokkaan Eläinten Huoltoyhdistykselle merkittyä määrärahaa 30 000 
mk:lla lisäavustuksen myöntämistä varten yhdistykselle (20. 12. 3 516 §). 

Sairaalat 
Sairaalain keittiöissä toimivien harjoitteli jäin palkkojen korottaminen. Kaupunginhalli-

tus päätti, että 1. 7. lukien saatiin kaupungin sairaalain keittiöissä kotitalousharjoitteli-
joina toimiville Helsingin Kotitalousopettajaopiston opettajakursseille pyrkiville ylioppi-
laille maksaa 10 000 mk:n kuukausipalkkio, johon sisältyi 3 300 mk:n korvaus ruoasta 
(9. 8. 2 143 §). 

Sairaalan perheellisille viranhaltijoille luontoisetukorvausta vastaan luovutettujen vuode-
vaatteiden käyttöoikeuden peruuttaminen. Kaupunginhallitus päätti, 

ettei kaupungin virastojen ja laitosten palveluksessa oleville perheellisille viranhalti-
joille 1.1. 1957 lukien saa luovuttaa luontoisetukorvausta vastaan kaupungin vuodevaat-
teita, 

että mikäli mainitunlaiseen luontoisetuun oikeutettu viranhaltija solmii avioliiton, hän 
samalla menettää mainitun oikeutensa sekä 

että viranhaltijan solmiessa avioliiton hän menettää vuoden kuluttua avioliiton solmi-
misesta oikeutensa huonekalujen muodossa mahdollisesti nauttimaansa luontoisetuun. 

Samalla kaupunginhallitus päätti 1.1. 1957 lukien peruuttaa kaikki perheellisille vi-
ranhaltijoille aikaisemmin myönnetyt oikeudet käyttää kaupungin vuodevaatteita luon-
toisetukorvausta vastaan sekä 

1.1. 1958 lukien peruuttaa vastaavasti myönnetyt oikeudet huonekalujen suhteen 
(29. 11. 3 259 §). 

Suojavaatteiden luovuttaminen sairaalain eräille viranhaltijoille. Kaupunginhallitus 
päätti, että sairaalain toimesta saatiin suojapukuja ja työrukkasia antaa sairaalain viran-
haltijoille sellaisissa töissä, joissa vaatteiden ja käsineiden kuluminen ja likaantuminen on 
tavallista suurempi ja suojaesiliinoja ruoan jakamiseen osallistuville viranhaltijoille ja val-
koisia suojatakkeja ruumiinkuljetuksia varten sekä lisäksi viranhaltijoille, jotka määrä-
tään olemaan työssä sateesta huolimatta käytettäväksi sadetakki, kaikki sillä ehdolla, että 
em. vaatetusesineitä ei saa ottaa yksityiskäyttöön ja että sadetakit kunkin käytön jälkeen 
luovutetaan sairaalan työpaikan varastoon. Samalla kaupunginhallitus päätti, että suoja-
vaatetuksen antaminen sairaalain eräiden viranhaltijain käyttöön olisi voimassa vain niin 
kauan, kunnes luontoiseduista toisin päätetään (31. 5. 1 672 §). 

Sairaaloiden sähkön saannin turvaaminen lakon aikana. Sairaalalautakunnan asiaa kos-
keva kirjelmä merkittiin tiedoksi (8. 3. 788 §). 

Eräiden sairaalarakennushankkeiden kiirehtiminen. Sairaalalautakunta oli esittänyt, 
että rakennusvirastoa kiirehdittäisiin seuraavien sairaalarakennusten suunnitelmien laati-
misessa: tuberkuloosiparantolan alueelle rakennettavan uuden tuberkuloositoimiston, 
uuden sairaanhoitajakoulun, Malmin sairaalan poliklinikkarakennuksen sekä tuberku-
loosiparantolan talousrakennuksen, jota varten jo v:n 1955 talousarvioon oli varattu mää-
räraha ja jonka rakennustöitä ei vielä ollut aloitettu. Yleisten töiden lautakunta oli esi-
tyksen johdosta huomauttanut, että uuden tuberkuloositoimiston suunnitteleminen liittyi 
läheisesti tuberkuloosiparantolan koko alueen järjestelyyn asuntoloineen ja talousraken-
nuksineen ja että suunnittelutyöt oli jo aloitettu. Uusi sairaanhoitajakoulu taas liittyi 
Kivelän sairaalakompleksin yleissuunnitelmaan, joka rakennetaan vaiheittain. Kun kysy-
myksessä oli n. 248 000 m3:n rakentaminen ei sairaanhoitajakoulun rakentamista tuskin 
voitu aloittaa vielä v. 1957. Malmin sairaalan poliklinikkarakennuksen rakennustyöt oli 
ollut tarkoitus aloittaa kertomusvuonna, sillä piirustukset oli hyväksytty jo 13. 6. (ks. 
s. 38). Tuberkuloosiparantolan talousrakennuksen luonnospiirustukset oli kaupunginval-
tuusto hyväksynyt jo 16. 11. 1955 ja olivat sekä pääpiirustukset että työselvitys myös 
valmiina, mutta koska vanhaa lämpökeskusrakennusta, jonka paikalle talousrakennus oli 
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suunniteltu, ei vielä ollut purettu, ei töitä ollut voitu aloittaa. Rakennustöihin oli kuiten-
kin tarkoitus ryhtyä jo kertomusvuonna. Merkittiin tiedoksi (5. 7. 2 013 §). 

Sairaalain eräiden kustannusten ottaminen valtionapua koskevaan suunnitelmaan. Kau-
punginhallitus oli aikanaan valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen Nikkilän sairaalan 
pinta vesilaitoksen perustamiskustannusten, Kivelän sairaalan peruskorjauskustannusten, 
tuberkuloositoimiston ja -parantolan peruskorjauskustannusten sekä tuberkuloosiparan-
tolan lämpökeskuksen rakennustöiden ottamista valtionavun suorittamista koskevaan 
yleiseen suunnitelmaan koskevasta sisäasiainministeriön päätöksestä, jonka mukaan em. 
valtionavustukset suoritettaisiin kaupungille vasta v. 1967 ja 1968. Korkein hallinto-oi-
keus oli hylännyt kaupunginhallituksen valitukset, mikä merkittiin tiedoksi. Samalla 
kaupunginhallitus päätti pyytää Kaupunkiliiton hallitusta harkitsemaan sellaisen muu-
toksen ehdottamista kunnallisten laitosten perustamiskustannuksia koskeviin ao. valtion-
apusäännöksiin, että valtionapu suoritettaisiin kunnille välittömästi rakennustöistä aiheu-
tuneiden kustannusten tultua kunnan rasitukseksi (12. 4. 1 142 §). 

Taksojen korottaminen. Kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa, lii-
kennelaitoksen lautakuntaa ja teollisuuslaitosten lautakuntaa tekemään kaupunginhalli-
tukselle esityksen ao. laitosten taksojen korottamisesta (22. 10. 2 819 §). 

Sairaalain tiliviraston 28. palkkaluokkaan kuuluvan kamreerin virkaan valittiin tavan-
mukaisin ehdoin ekon. Aarre Sinisalo. Vaali vahvistettiin myöhemmin nimityksellä 
(30.8. 2 322 §, 13.9. 2 453 §). 

Kaupunginhallitus myönsi erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 
7 680 mk 27. ja 28. palkkaluokkien välisen erotuksen suorittamiseksi os. pääll. Veli Mo-
landerille, joka oli toiminut vt. kamreerina sairaalain tilivirastossa, hänen vuosilomansa 
ajalta 1. 10.—22. 11. (8. 11. 3 010 §). 

Sairaalalautakunta oikeutettiin suorittamaan ilmoittamansa ylityökorvaukset sairaala-
viraston ao. määrärahoja käyttäen (21. 6. 1 888 §, 2. 8. 2 096, 2 097 §, khn jsto 24. 10. 
6 564 §). 

Sairaalarakennuskomitean sihteerille fil. tri Mikko Saarenheimolle päätettiin kaupun-
ginhallituksen v. 1955 (ks. s. 171) tekemän päätöksen mukaisesti maksaa vrlta 1955 ja 
ajalta 1.—29. 2. 1956 yhteensä 185 130 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrä-
rahoista Valiokunta ja komiteamenot. Summa vastasi sairaalatarkastajan viran loppupal-
kan ja hänelle sairaalatarkastajan virasta myönnetyn eläkkeen välistä erotusta (Khn jsto 
4. 1. 5 040 §, 29. 2. 5 358 §). 

Sairaalalautakunta oli v. 1955 valinnut sairaala viraston kanslianhoitajan virkaan Enn-
Saarenheimon. Tästä päätöksestä oli toim.apul. Kerttu Okkola valittanut kaupungin-
hallitukselle, koska hän katsoi olevansa ansioituneempi hakija ja koska ikää ei ko. tapauki 
sessa voitu pitää nimitysperusteena. Myöhemmin valittaja vielä oli huomauttanut siitä' 
että virka oli täytetty 14 p:n hakuajan jälkeen. Kaupunginhallitus oli 1. 3. hylännyt ko. 
valituksen, jonka jälkeen asianomainen oli valittanut asiasta lääninhallitukselle, joka kun-
nallislain 175, 178 ja 179 §:n nojalla oli kumonnut kaupunginhallituksen ja sairaalalauta-
kunnan päätökset sekä palauttanut asian sairaalalautakunnan uudelleen käsiteltäväksi. 
Kaupunginlakimiehen ehdotuksesta kaupunginhallitus päätti hakea korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa muutosta lääninhallituksen päätökseen sillä perusteella, että lääninhalli-
tus oli kaupunginvaltuuston v. 1925 vahvistamien sairaalain sääntöjen 17 §:n 1 momentin 
perusteella katsonut, että ko. viran hakuaika oli 30 päivää, vaikka kaupunginvaltuusto jo 
v. 1931 oli hyväksynyt virkasäännön, jonka 4 §:ssä määrättiin, että kaupungin virkojen 
hakuaika oli vähintään kaksi viikkoa ja enintään yksi kuukausi. Koska kaupunginval-
tuusto vahvistaa sairaalain säännöt, eikä valtion viranomainen, oli virkasäännön hyväksy-
misellä kumottu em. sairaalain sääntöjen pykälä, joten lääninhallituksen antama päätös 
ei ollut oikeaan osunut (23. 2. 595 §,1.3. 682 §, 3. 5. 1 356 §, 13. 9. 2 449 §, ks. v:n 1948 
kunn. as. kok. s. 220, v:n 1951 kunn. as. kok. s. 130). 

Sair. tark. Reino Oksanen oikeutettiin tavanomaisin ehdoin käyttämään omaa autoaan 
virka-ajoihin 1. 4. lukien (19. 4. 1 229 §). 

Eräiden tilojen määrääminen sairaalalautakunnan hallintoon. Kaupunginhallitus päätti, 
että Sipoon kunnan Nickbyn kylästä Nikkilän sairaalaa varten ostetut tilat Nyahemmet, 
Rajala, Drömkulla, Jakkala, Linjebacken, Rux, Rux I ja Räkulla määrätään sairaala-
lautakunnan hallintoon (5. 7. 2 024 §). 

Eräiden sairaälatilojen luovuttaminen yliopisto-opetusta varten. Kun kaupungin sairaala-
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politiikan hoitaminen vastaisuudessa kytkeytyy oleellisesti kaupungin mahdollisuuksiin 
saada kirurgisia sekä sisätautien hoitopaikkoja ja sädehoitopaikkoja Helsinkiin suunni-
tellusta yliopistollisesta keskussairaalasta, kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Helsingin 
Yliopiston Konsistorille, ettei kaupunginhallitus katsonut olevan mahdollisuuksia neuvo-
tella yliopiston kanssa niiden sopimusten uusimisesta, jotka koskevat yliopisto-opetuksen 
järjestämistä Kivelän ja Marian sairaaloissa ja tuberkuloosiparantolassa, ennen kuin em. 
kysymys on saatu ratkaistuksi (31.5. 1 677 §). 

Svenska Sjuksköterske-Hälsosysterskolan -nimisen koulun oppilaiden harjoittelu kaupun-
gin sairaaloissa. Kaupunginhallitus päätti, että Kivelän, Marian ja Nikkilän sairaaloihin 
saadaan ottaa em. koulun oppilaita harjoittelemaan koulun esittämän ohjelman mukai-
sesti ja että oppilaille saadaan harjoitteluaikana antaa maksuton ruoka ja vaatteiden 
pesu sairaalain puolesta (16. 2. 519 §). 

Marian sairaala. Kaupunginhallitus päätti, ettei Marian sairaalan 27. palkkaluokkaan 
kuuluvaa 1. 4. avoimeksi tullutta tilapäisen gynekologin virkaa julistettaisi haettavaksi, 
vaan että Marian sairaala oikeutetaan samasta ajankohdasta lukien käyttämään tila-
päistä neuvottelevaa gynekologia. Sairaalalautakunta oikeutettiin samasta ajankohdasta 
lukien enintään kertomusvuoden loppuun suorittamaan mainitulle gynekologille kerran 
viikossa yhden aamupäivän kestävästä konsultatiosta 5 000 mk kerralta sairaalan määrä-
rahoja Muut palkkamenot käyttäen ja tiliä tarvittaessa ylittäen. 

Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lääkintöhallitukselle, että kaupunki oli 
1. 4. lukien toistaiseksi lakannut palkkaamasta Naistenklinikalle gynekologilääkäriä, 
koska se edellyttää, että mainittuun sairaalaan palkataan valtion puolesta riittävä lääkäri-
työvoima, jotta myös helsinkiläiset potilaat voisivat saada poliklinikkahoitoa, kuten val-
tion ja kaupungin välinen v. 1939 tehty sopimus edellyttää (11.5. 1 456 §). 

Kaupunginhallitus valitsi ja nimityksellä vahvisti lääket. lis. Eero Stenbergin vaalin 
Marian sairaalan 30. palkkaluokkaan kuuluvaan anestesiaylilääkärin virkaan (22. 11. 
3 199 §, 20. 12. 3 505 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä Marian sairaalan anestesia-apul. lääk. Eero Sten-
bergin hoitamaan sairaalan avoinna olevaa anestesiaylilääkärin virkaa edelleen 1.11. 
lukien toistaiseksi ja kunnes virka vakinaisesti täytetään ja virkaan valittu ryhtyy sitä 
hoitamaan, kuitenkin kauintaan kolmen kuukauden ajan oikeudella nostaa viran mukai-
nen palkka (25. 10. 2 860 §). 

Sairaalan lastenosaston tp. ylilääkäriksi päätettiin palkata lääket. ja kir. tri Ruth 
Wegelius 1.1. lukien toistaiseksi, kuitenkin kauintaan 29. 2. saakka 29. palkkaluokan 
mukaisin palkkaeduin (12. 1. 100 §). 

Vielä päätettiin Marian sairaalaan palkata seuraavat tp. viranhaltijat: 1.4. lukien 
alilääkäri (27), sisätautien osastolle apulaislääkäri (24), 1.3. lukien sairaanhoitaja (14), 
toipilaskoteja varten sosiaalihoitaja (18), em. virat oli 1. 7. lukien siirrettävä yhtä palkka-
luokkaa korkeampaan palkkaluokkaan, 1. 11. lukien osastonhoitaja (18), viisi sairaan-
hoitajaa (15), kolme apuhoitajaa (12) ja kolme sairaala-apulaista, v:ksi 1957 kaksi toimisto-
apulaista (12) (1. 3. 685, 686 §, 16. 2. 520 §, 22. 3. 950 §, 16. 8. 2 176 §, 5. 12. 3 344 §). 

Muuttaen v. 1955 (ks. s. 172) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti, että sai-
raalaan perustettu apulaislääkärin virka kuului 23. palkkaluokkaan (2. 2. 350 §). 

Marian sairaalan määrärahoista Muut palkkamenot päätettiin sairaalan apumiehelle 
Kaj-Erik Granölle suorittaa 1. 4. lukien henkilökohtaisena palkanlisänä 4 000 mk kuu-
kaudessa niin kauan kuin hän toimii sairaalan autonkuljettajana, kuitenkin enintään ker-
tomusvuoden loppuun (19 4. 1 224 §); liinavaatevarastonhoitajalle 1.1. 1957 lukien 4 000 
mk:n kuukausikorvaus toistaiseksi, kuitenkin korkeintaan niin kauan kuin liinavaate-
varastonhoitajan tehtäviin kuuluisi myös sairaalan pesulan hoito, ei kuitenkaan kauempaa 
kuin 31. 12. 1957 saakka (29. 11. 3 255 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan siirtämään 10. palkkaluok-
kaan kuuluvan apumiehen Karl Vianderin 1.3. alkaen sairaalan 9. palkkaluokan yövartijan 
virkaan, sillä edellytyksellä että kaupunginvaltuusto oikeuttaisi suorittamaan Vianderille 
apumiehen ja yövartijan palkkaluokkien välisen erotuksen henkilökohtaisena lisänä, siten 
että henkilökohtainen palkka määräytyisi 1.1. voimassa olleen palkkataulukon mukai-
sesti (28. 3. 1 024 §). 

Kahdelle työsopimussuhteessa olevalle lähetille 1. 1. ja 1. 7. maksettavat palkankoro-
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tukset, yht. 22 080 mk, päätettiin suorittaa sairaalan määrärahoista Muut palkkamenot 
(22. 3. 943 §). 

Eräät Marian sairaalan viranhaltijat oikeutettiin tekemään ylityötä korkeintaan 300 
tuntia (Khn jsto 24. 10. 6 565 §). 

Savilankatu 3:ssa sijaitsevaan Marian sairaalan asuntolaan päätettiin hankkia 11 
huoneen kalustot käyttämällä tarkoitukseen ao. kaluston hankintamäärärahoista enintään 
646 998 mk (21. 6. 1 878 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
900 000 mk talosta Savilankatu 3 hankitun osakehuoneiston kunnostamista varten (7. 6. 
1 782 §); 650 000 mk sairaalan alilääkärin virka-asunnon korjaustöitä varten (2. 2. 346 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 550 000 mk sairaalan I ja II lastenosaston muuttamista varten I ja II kirurgisen 
osaston potilasosastoksi (1.3.701 §); 465 000 mk betonisen tuhkasäiliön rakentamista 
varten sairaalan hiilivaraston ulkopuolelle (23. 2. 594 §); 500 000 mk sairaalan vanhojen 
lastenosastojen korjaustöitä varten (26. 4. 1 290 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin 1.9 mmk Marian sairaalan K. 3 osaston korjaustöiden 
loppuun saattamista varten (11. 10. 2 727 §); 4.4 mmk lastenosastorakennuksen n:o 9 
muuttamista varten 8. kirurgiseksi osastoksi (18. 10. 2 804 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1957 talousarvioehdotukseensa 1 007 600 mk 
nukutuskojeiden hankkimista varten Marian sairaalaan sekä oikeuttaa sairaalalautakun-
nan tilaamaan po. kojeet Havulinna Oy:ltä jo kertomusvuoden aikana (27. 9. 2 598 §). 

Marian sairaalan tarpeettomaksi käynyt kalusto päätettiin myydä huutokaupalla 
(Khn jsto 2. 5. 5 718 §). 

Sairaalatarkastaja oikeutettiin vuokraamaan Nousiaisentie 3:ssa olevasta autotallista 
yhden auton säilytystila 4 000 mk:n kuukausivuokraa vastaan (Khn jsto 22. 2. 5 316 §). 

Marian sairaalan eräiden viranhaltijain ja työntekijäin virka-asunnot määrättiin 
sairaalalautakunnan ehdotuksen mukaisesti (28. 3. 1 025, 1 032 §, 19. 4. 1 223, 1 225 §, 
31. 5. 1 671 §, 21. 6. 1 880 §, 2. 8. 2 103 §, 25. 10. 2 865 §). 

Marian sairaalan määrärahoista Erilaatuiset menot päätettiin suorittaa 10 000 mk:n 
korvaus sairaalassa potilaana olleen henkilön kadonneista tekohampaista (Khn jsto 9. 5. 
5 768 §). 

Auroran sairaalan lasten kirurgisten tautien osastoryhmän 31. palkkaluokkaan kuulu-
vaan ylilääkärin virkaan valittiin tavanomaisin ehdoin lääket. lis. Lars Gripenberg (20. 12. 
3 514 §). 

Kaupunginhallitus valitsi ja nimityksellä vahvisti lääket. lis. Rasmus Stenströmin 
vaalin Auroran sairaalan 30. palkkaluokkaan kuuluvaan röntgenylilääkärin virkaan 1. 3. 
lukien (16. 2. 522 §, 8. 3. 778 §). 

Vielä päätettiin Auroran sairaalaan palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat, joiden 
palkkaluokka on merkitty sulkuihin virkanimikkeen jälkeen: alilääkäri (28) 16. 9. lukien, 
kaksi apulaislääkäriä (25) 1. 10. lukien, osastonhoitaja (18) 1.9. lukien, kaksi sairaanhoi-
tajaa (15) 16.9. lukien, apuhoitaja (12) 1. 10. lukien, sosiaalihoitaja (19), laboratorio-
sairaanhoitaja (15) 16. 9. lukien, laboratorioteknillinen apulainen (13) 1. 10. lukien, toi-
mistoapulainen (12), sairaala-apulainen (7) 16. 9. lukien, puolipäivätyössä oleva farma-
seutti (17) ja toimistoapulainen (11) 1.9. lukien (9. 8. 2 140 §); 1. 1. lukien toistaiseksi ja 
kauintaan 30. 6. saakka osastonhoitaja (16), 12 sairaanhoitajaa (13), 24 apuhoitajaa (10), 
lääkintävoimistelija (13), lasinpesijä (6) ja hengitys valvojia 120 mk:n tuntipalkalla sekä 
mahdollisesti tarvittavia sairaanhoitajia yksityishoitajien tuntipalkalla (4. 1. 37 §); 1. 7. 
lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun osastonhoitaja (18), 12 sairaan-
hoitajaa (15), 24 apuhoitajaa (12), kaksi lääkintävoimistelijaa (15), lasinpesijä (8), apumies 
(11) ja hengitysvalvojia 120 mk:n tuntipalkalla sekä mahdollisesti tarvittavia sairaan-
hoitajia yksityishoitajien tuntipalkalla (25. 5. 1 600 §); 1. 11. lukien toistaiseksi ja kauin-
taan kertomusvuoden loppuun osastonhoitaja (18), 10 sairaanhoitajaa (15) ja neljä mieli-
sairaanhoitajaa (16) sekä sama henkilökunta ajaksi 1. 1. — 30. 4. 1957, sillä edellytyksellä 
että kaupunginvaltuusto myöntää tarvittavan määrärahan (8. 11. 3 014 §); 1.3. lukien 
apulaisylihoitaja 19. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin, mikä 1.7. lukien siirtyy 20. 
palkkaluokkaan (16. 2. 523 §); toimistoapulainen (11) ajaksi 1. 10. — 31. 12 (27. 9. 2 596§); 
v:ksi 1957 päätettiin palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat ja työntekijät; röntgen-
.Kunnall.kert. 1956, / osa 12 
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apulaislääkäri (25), röntgensairaanhoitaja (15), röntgenteknillinen apulainen (13), filmin-
kehittäjä (11), kaksi toimistoapulaista (12), sairaala-apulainen (8), sairaala-apulainen ja 
keittiöapulainen (7) ja apumies (11) (5. 12. 3 346 §). 

Vielä päätettiin sairaalaan ajaksi 1. 11. 1956—31. 12. 1957 palkata sähköyliasentaja 
19. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Viran pätevyysvaatimukseksi oli asetettava säh-
köyliasentajan tutkinto. Edelleen kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan palk-
kaamaan asentaja Unto Solan hoitamaan mainittua virkaa kauintaan 1. 7. 1957 saakka 
(4. 10. 2 664 §, 20. 12. 3 515 §). 

Sairaalan päivystäviltä apulaislääkäreiltä autotallitiloista perittävä korvaus vahvis-
tettiin 150 mk:ksi vuorokaudelta (2. 8. 2 105 §). 

Vielä oikeutettiin lasten kulku- ja sisätautien osaston ylilääkäri Per Forsell säilyttä-
mään autoaan sairaalan autotallissa 1. 9. lukien toistaiseksi ja kunnes sairaala tarvitsee 
mainitun säilytystilan omiin tarkoituksiinsa. Vuokraksi määrättiin 4 000 mk kuukaudessa 
(5. 7. 2 018 §). 

Sairaanhoitajatarkoulun opettaja Annikki Pessa oikeutettiin asumaan edelleen 16. 2. 
lukien toistaiseksi, kuitenkin kauintaan 31. 12. saakka, sairaanhoitajan virka-asunnossaan 
(2. 8. 2 092 §). 

Kaupunginreviisorin kirjelmän johdosta, joka koski eräiden kaupungin viranhaltijain 
Auroran sairaalan alueella suorittamia rakennusjätteiden anastuksia, kaupunginhallitus 
päätti kehottaa sairaalalautakuntaa välittömästi ryhtymään kurinpidollisiin toimenpitei-
siin Auroran sairaalan konemest. Juho Kekäläisen erottamiseksi virastaan sekä niin ikään 
yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään vastaaviin toimenpiteisiin talorakennusosaston 
rak. mest. Eino Lahtikiven erottamiseksi virastaan. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupunki yhtyy virallisen syyttäjän rangaistus-
vaatimuksiin, kun em. henkilöitä vastaan ajettava rikosjuttu tulee raastuvanoikeuden 
käsiteltäväksi, jossa yhteydessä on kaupungin puolesta myös vaadittava nyt kysymyk-
sessä olevien sekä sen tai niiden muiden henkilöiden, jotka asian yhteydessä todetaan syyl-
lisiksi, velvoittamista yhteisvastuullisesti korvaamaan kaupungille anastetun omaisuuden 
arvo laillisine korkoineen ja oikeudenkäyntikulujen korvauksineen (1.3. 702 §). 

Asian tultua oikeuskäsittelyyn, oli raastuvanoikeus katsonut syytteen tulleen toteen-
näytetyksi ja tuominnut asiaan osalliset vankeusrangaistukseen, joka muutettiin ehdolli-
seksi. Lisäksi tuomittiin heidät suorittamaan kaupungille korvausta yht. 193 150 mk, 
korko 5 %, 2. 3. 1956 lukien, sekä oikeudenkäyntikuluja kaupungille 5 000 mk. Kaupun-
gin puolesta oli ilmoitettu tyytymättömyys päätökseen jutun mahdollista jatkamista 
varten. Kaupunginlakimiehen käsityksen mukaan ei kaupungin etu vaatinut jutun jatka-
mista, joten kaupunginhallitus päätti, ettei kaupungin taholta saatettaisi asiaa valitus-
teitse hovioikeuden käsiteltäväksi (22. 3. 949 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi sairaalalautakunnan toimenpiteen, jonka mukaisesti 
Auroran sairaalaan oli joulukuun 1955 ajaksi palkattu kolme tilapäistä lämmittäjää 
11. palkkaluokan mukaisin palkoin ko. vuoden tilapäisen työvoiman tilillä olevaa määrä-
rahaa käyttäen. Samalla kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan edelleenkin 
ajaksi 1. 1. — 29. 2. palkkaamaan sairaalaan kolme lämmittäjää 13. palkkaluokan mukai-
sella palkalla sairaalan määrärahoja Tilapäiset viranhaltijat käyttäen (26. 1. 249 §, 1.3. 
688 §). 

Auroran sairaalan lasten kirurgisten tautien osastoryhmän alilääk. Georg Wallgren 
määrättiin hoitamaan ko. osaston avoinna olevaa ylilääkärin virkaa, siihen kuuluvin 
palkkaeduin, 1. 8. lukien toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka kunnes virkaan valittu 
ryhtyisi sitä hoitamaan (2. 8. 2 106 §). 

Auroran sairaalan apumiehelle Frans Skogströmille päätettiin sairaalan ao. määrä-
rahoja käyttäen suorittaa 4 000 mk:n suuruinen henkilökohtainen palkanlisä kuukaudessa 
1. 2. lukien toistaiseksi ja niin kauan kun hän toimii sairaalan autonkuljettajana, kuitenkin 
kauintaan kertomusvuoden loppuun (8. 3. 777 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Auroran sairaalan järjestämään uuden keskusläm-
mityskattilan koekäytöstä johtuvan konehenkilökunnan päivystyksen sekä suorittamaan 
siitä aiheutuvat, enintään 64 575 mkraan nousevat korvaukset sairaalan viranhaltijain 
sunnuntai-, ylityö- ja päivystyskorvausten suorittamista varten konehenkilökunnalle 
varatusta määrärahasta (2. 2. 344 §, 1.3. 698 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää sosiaaliministeriölle, että Auroran sairaalan lasten 
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kirurgisten tautien osasto hyväksyttäisiin 30. 12. 1946 annetun invalidihuoltolain 7 §:ssä 
tarkoitetuksi hoitolaitokseksi (5. 12. 3 349 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että Auroran sairaalan 
yhteydessä oleva bakteriologinen laboratorio hyväksyttäisiin sukupuolitautilain 13 §:n 
4 momentissa tarkoitetuksi laboratorioksi (26. 4. 1 293 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lääkintöhallitukselle, että tuberkuloosia 
sairastavien imeväisikäisten ja alle 2-vuotiaiden lasten hoito on siirretty tuberkuloosi-
parantolasta Auroran sairaalaan ja esittää lääkintöhallitukselle, että Auroran sairaalassa 
hoidettavien mainittuj en tuberkuloosipotilaiden hoitopaikkaluvuksi vahvistettaisiin 
1. 11. lukien 10 (22. 11. 3 200 §). 

Auroran sairaalan pesulan toiminnan tehostamista koskevassa tutkimuksessa päätet-
tiin asiantuntijana käyttää Pohjolan Pesula Oy:n toim. joht. A. Kalantia. Mainitun tehtä-
vän hoitamisesta päätettiin maksaa enintään 60 000 mk:n palkkio, joka saatiin suorittaa 
sairaalan määrärahoista Vaatteiden pesu (16. 2. 521 §). 

Sairaalan kaluston hankintamäärärahoja päätettiin sallia käyttää seuraaviin tarkoi-
tuksiin: uuden lastenosastorakennuksen perushankintoihin kuuluvia röntgenlaitteita var-
ten enintään 1.7 mmk (21. 6. 1 876 §) sekä aikuisten sisätautipoliklinikalle erinäistä kalus-
toa ja tutkimusvälineistöä varten enintään 1.4 mmk (21. 6. 1 877 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 2.2 5 mmk Auroran sairaalan I rakennuksessa suoritettavia korjauksia varten (21. 6. 
1 886 §), 480 000 mk 14. osastorakennuksen hapenjakelu- ja imujohtojen hankintaa ja asen-
nustöitä varten (30. 8. 2 318 §) sekä 175 000 mk Tolarintie 4—8:sta Auroran sairaalan 
sairaanhoitajien asunnoiksi hankituissa huoneistoissa suoritettavia muutostöitä varten 
(30. 8. 2 321 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
2 mmk sairaalan varavoimakaapelin asentamista ja rengaskaapelin uusimisesta aiheutu-
neiden töiden loppuun suorittamista varten (5. 7. 2 015 §). 

Auroran sairaalan I rakennukseen väliaikaisesti sijoitettavan aikuisten sisätautien 
poliklinikan kunnostamistyöt päätettiin suorittaa käyttämällä tarkoitukseen tuloa tuot-
tamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset kuuluvia määrärahoja 
Auroran sairaalan rakennuksen n:o 1 muutostyöt (26 4. 1 292 §). 

Rakennusviraston talorakennusosaston tehtäväksi annettiin solmia sopimus tait. 
Tove Janssonin kanssa uuden lastenosastorakennuksen portaikkohalliin ja ns. EEG-
huoneen kattoon tulevien maalausten lopullisesta suorittamisesta. Sopimuksessa olisi 
määrättävä, että tait. Janssonille suoritettaisiin palkkiosta 150 000 mk sopimusta alle-
kirjoitettaessa sekä muut erät talorakennusosaston määräämällä tavalla. Työn valvonta 
päätettiin antaa talorakennusosaston tehtäväksi (26. 4. 1 250 §). 

Merkittiin tiedoksi kuvaamataidetoimikunnan ilmoitus, että se oli päättänyt antaa 
tait. Onni Ojan tehtäväksi Auroran sairaalan uuden lastenosastorakennuksen kastehuone-
odotushalliin tulevan maalauksen suorittamisen kankaalle maalattavana teoksena 375 000 
mk:n suuruisesta palkkiosta. Myöhemmin oli kuitenkin käynyt ilmi että arkkitehtoonisista 
syistä olisi suotavampaa, että maalaaminen suoritettaisiin suoraan seinäpinnalle. Tait. 
Ojan kanssa päätettiin tehdä sopimus ko. teoksen maalaustavan muuttamisesta, sillä 
edellytyksellä että lopullinen kustannusarvio ei muuttuisi (31. 5. 1 638 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennusosaston laatimat molla 11—19 merkityt 
Auroran sairaalan rakennuksen n:o 8 muutos- ja korjaustöiden pääpiirustukset. Samalla 
oikeutettiin yleisten töiden lautakunta aloittamaan ko. työt (14. 6. 1 826 §, 21.6. 1 879 §). 

Leikkikentän rakentaminen sairaalan toipilaslapsia varten ks. s. 260. 
Kaupunginhallitus päätti, että Auroran sairaalan sisätautien osastoon saatiin ottaa 

15 Svenska Sjuksköterske-Hälsosysterskolan -nimisen koulun oppilasta ajaksi 15.6.— 
1. 8. sekä 1.1. 1957 lukien vuoden loppuun käytännölliseen harjoitteluun sekä oikeuttaa 
ko. oppilaat saamaan sairaalasta aterian vahvistettua korvausta vastaan (25. 5. 1 599 §). 

Kivelän sairaalan laboratorioon päätettiin 1. 4. lukien palkata enintään kertomusvuo-
den loppuun apulaislääkäri 24. palkkaluokan ja 1.7. lukien 25. palkkaluokan mukaisin 
palkkaeduin (1.3. 687 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Kivelän sairaalan käyttämään tp. neuvottelevaa 
gynekologia 1.7. lukien sekä samalla oikeuttaa sairaalalautakunnan suorittamaan kerto-
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musvuoden loppuun saakka yhden aamupäivän kestävästä, normaalisti kerran viikossa 
tapahtuvasta neuvottelusta 5 000 mk kerralta (9. 8. 2 141 §). 

Vielä päätettiin sairaalaan kertomusvuonna palkata 15 sairaala-apulaista suursiivousta 
varten, kukin neljän kuukauden ajaksi ja kaksi apumiestä apulämmittäjiksi, kumpikin 
10 kuukauden ajaksi sekä suorittamaan näiden palkat, jotka määräytyvät kaupungin-
valtuuston v. 1955 (ks. s. 10) tekemän palkkausta koskevan päätöksen mukaan, sairaalan 
määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat (19. 1. 186 §). 

Kivelän sairaalan apumies Orvo Kattainen päätettiin 1. 9. lukien määrätä toimimaan 
sairaalan autonkuljettajana toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun. Tehtä-
vien hoitamisesta saatiin suorittaa 4 000 mk:n palkkio kuukaudessa (9. 8. 2 144 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 300 000 mk sairaalan 9. osaston lämminvesijärjestelmän uusimista varten (27. 9. 
2 593 §). 

Kivelän sairaalan käytöstä poistettu röntgenkoneen osa, ns. rotalix-putkikuori pää-
tettiin myydä Lääkintäsähkö Oy:lle 40 000 mk:n hinnasta. Samalla yleisjaosto päätti, 
että muut sairaalan röntgenosastolta poistetut laitteet saatiin korvauksetta luovuttaa 
valmistavan poikien ammattikoulun opetuksessa käytettäväksi (Khn jsto 19. 9. 6 377 §). 

Sairaalassa sattuneen tapaturman johdosta päätettiin ompelija Lempi Maliselle suo-
rittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista yht. 36 360 mk:n korvaus, sillä 
ehdolla että hän luopuisi kaikista muista korvausvaatimuksista kaupunkiin nähden 
(Khn jsto 28. 11.6 724 §). 

Terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista pää-
tettiin Kivelän sairaalan kemistille Veikko Leppäselle suorittaa 20 000 mk:n korvaus hänen 
työssä turmeltuneista vaatteistaan (Khn jsto 9. 5. 5 769 §). 

Kivelän sairaalan mielitautien osastolle päätettiin 1. 9. lukien ja v:n 1957 loppuun pal-
kata apulaislääkäri 25. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin (23. 8. 2 279 §, 5. 12. 3 345 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Kivelän sairaalan sisätautien osasto IX:I, jossa on 31 
hoitopaikkaa, liitetään 1.5. lukien sairaalan mielitautien osastoon. Lisäksi kaupungin-
hallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen mielitautien osaston hoitopaikkojen 
vahvistamisesta samasta ajankohdasta lukien 376:ksi (11.5. 1 450 §). 

Lääkintöhallitus oli sittemmin ilmoittanut 2. 10. hyväksyneensä Kivelän sairaalan 
mielitautien osaston käyttöön 1.5. alkaen 31 sairaalan sisätautien osastolta liitettyä 
hoitopaikkaa, joten mielitautien osaston kokonaispaikkaluku on siten 376 mainitusta 
päivästä lukien (11. 10. 2 721 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
1.5 mmk paloviranomaisten määräämien 10. osaston uunien korjaamista varten (12. 1. 
97 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa keskusmielisairaalan Kivelän osaston kotilääkärin 
Bengt Ekblomin käyttämään omaa moottoripyöräänsä virka-ajoihin oikeuksin saada 5 mk 
ajetulta kilometriltä tavanmukaisin ehdoin (16. 8. 2 171 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus kumoten eo. päätöksensä oikeutti tri Ekblomin 
käyttämään omaa henkilöautoaan virka-ajoihin tavanmukaisin ehdoin (13. 12. 3 432 §). 

Sielullisesti sairaiden vastaanottoasema. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa sielulli-
sesti sairaiden vastaanottoaseman lääkäripäivystyksen 1. 10. lukien puhelinpäivystyk-
seksi ja jätttää päivystyksestä maksettavan korvauksen suuruuden palkkalautakunnan 
ratkaistavaksi (6. 9. 2 382 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 541 003 mk uuden käymälä- ja ulkorakennuksen rakentamista varten sielullisesti 
sairaiden naisten keskuskotia varten. Entiset rakennukset saatiin myydä joko tarjousten 
perusteella tai huutokaupalla eniten tarjoavalle purettavaksi ja pois kuljetettavaksi 
(21. 6.-1 884 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 22. 2. vahvistanut sielullisesti sairaiden 
vastaanottoaseman potilaspaikkaluvuksi 35 sekä Pukinmäellä sijaitsevan naisten keskus-
kodin potilaspaikkaluvuksi 19 (1. 3. 699 §, 8. 3. 776 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääkintöhallituksen hylkäävään päätökseen, joka 
koski sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman v:ien 1953 ja 1954 valtionavustusta 
(9. 2. 399 §). 
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Sielullisesti sairaiden huoltotoimiston toimistonhoitaja saatiin määrätä kertomusvuo-
den aikana suorittamaan ylityötä kaikkiaan 300 tuntia (Khn jsto 13. 12. 6 794 §). 

Nikkilän sairaalan hammaslääkärin palkkio päätettiin korottaa 41 000 mk:ksi kuu-
kaudessa 1. 4. lukien (26. 4. 1 291 §). 

Yleis jaosto päätti oikeuttaa Nikkilän sairaalan ylikonemest. Martti Juntusen seuraa-
maan Helsingissä noin kolmen viikon aikana hissien huoltoa alan ammattimiesten opas-
tuksella. Tältä ajalta hänelle saatiin suorittaa yli kuusi tuntia kestäviltä käynneiltä Hel-
singissä 1 000 mk:n korvaus päivältä ja matkustussäännön mukainen matkakustannusten 
korvaus (Khn jsto 10. 10. 6 458 §). 

Yleisjaosto hyväksyi toimenpiteen, jonka mukaan Nikkilän sairaala oli v. 1955 teet-
tänyt puutarhuri Harry Lindmanilla ylityötä 225 tuntia (Khn jsto 18. 1. 5 128 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että perhehoitoon sijoitettujen ja sijoitettavien mielisairas-
potilaiden hoitamisesta saatiin 1.6. lukien suorittaa korvauksena enintään 9 000 mk 
kuukaudelta (25. 10. 2 856 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että Nikkilän sairaalan sairaansijojen luku-
määräksi vahvistettaisiin 1.1. 1957 lukien edelleen 1 100, joista 700 naisten ja 400 miesten 
hoitopaikkoja (8. 11. 3 018 §). Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 10. 12. vahvis-
tanut potilaspaikkaluvun esityksen mukaisesti, kuitenkin enintään 31. 12. 1957 saakka 
(20. 12.3 511 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan ottamaan Etelä-Saimaan 
sairaanhoitajakoulun oppilaita aikana 26. 3. — 17. 7. Nikkilän sairaalaan käytännölliseen 
harjoitteluun ja oikeuttaa sairaalan antamaan ko. oppilaille vuodevaatteet sekä niiden 
pesun ja lisäksi ruoan 55 mk:n suuruista ateriakorvausta vastaan (15. 3. 888 §). 

Samaten saatiin sairaalaan ottaa n. 40 Lahden saiiaanhoitajakoulun oppilasta aikana 
8. 10.— 2. 12. käytännölliseen harjoitteluun em. ehdoilla (11. 10. 2 717 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa englantilaisen lääket. opisk. Pierre Henryn seuraa-
maan lää kärien työskentelyä Nikkilän sairaalassa n. 6 viikon ajan heinä-elokuussa ja saa-
maan tällöin vapaan ruoan sairaalan puolesta, mutta ei asuntca (7. 6. 1 781 §). 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat menot oli otettu valtionavustusten suorittamista 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan: roskienpolttouunin rakentaminen, jonka kustannukset 
nousevat 200 000 mk:aan, siten että valtion osuus suoritettaisiin kertomusvuoden loppuun 
mennessä. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää 2C0 CC0 mk:n määrärahan yleisten 
töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan ko. työtä varten (12. 1. 101 §); Nikkilän 
sairaalan omistamien Sipcon kunnan Nickbyn kylän tilojen Nyahemmet, Kajala, Dröm-
kulla, Jakkala, Linjetacken, Rux, Rux I ja Räkulla, hinta yhteensä 6.175 mmk, siten että 
valtion osuus suoritettaisiin v. 1956—1960 (1. 3. 700 §) sekä kolmen korkeapainekattilan 
kunnostamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka nousevat 2.4 mmk:aan, siten että val-
tion osuus suoritettaisiin v. 1957—1960 (20. 12. 3 507 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kuvaamataidetoimikunnan tilaamaan sopivam-
maksi katsomaltaan taiteilijalta Nikkilän sairaalan kappeliin pronssisen krusifiksin käyt-
tämällä tarkoitukseen enintään 200 CC0 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokan lukuun Talorakennukset kuuluvista määrärahoista Taideteosten hankkiminen 
kaupungin julkisten rakennusten kaunistamiseen (25. 5. 1 606 §). 

Nikkilän sairaalan porttia vastapäätä oleva rakennus päätettiin myydä joko tarjous-
ten tai huutokaupan perusteella purettavaksi ja pois kuljetettavaksi sekä antaa yleisten 
töiden lautakunnan tehtäväksi yhteistoimin Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirin kanssa 
laatia tarkistettu suunnitelma autojen pysäköimis- ja kääntymispaikan järjestämiseksi 
sen paikalle (22. 3. 937 §). 

Sairaalan käytössä v:sta 1948 ollut Ford Pilot -merkkinen henkilöauto UG-40 päätet-
tiin jättää rakennusviraston hankintatoimiston myytäväksi. Samalla päätettiin sairaalan 
käyttöön tilata Pot eda-merkkinen 631 240 mk:n hintainen henkilöauto, jonka hinta 
saatiin suorittaa Nikkilän sairaalan kaluston hankintamäärärahoista (Khn jsto 6. 6. 
5 936 §). 

Nikkilän sairaalan eräät virka-asunnot päätettiin luovuttaa sairaalalautakunnan 
esittämien viranhaltijain käyttöön (23. 2. 599 §, 12. 4. 1 160 §). 

Erään Nikkilän sairaalassa olevan potilaan aiheuttamat vahingot, yht. 42 980 mk, 
päätettiin suorittaa sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista (Khn jsto 18. 4. 5 635 §). 
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Sairaalan erään mielisairaanhoitajan virantoimituksessa särkyneen kellon korjaus-
kustannukset 1 480 mk päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(Khn jsto 19. 9. 6 376 §). 

Salon B-mielisairaala. Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 21. 8. suostunut 
siihen, että kaupungin Salon seudun kuntainliitolta ostaman B-mielisairaalan 25 mmk:n 
kauppahinta ja sen 2.2 mmk:aan nousevat korjaustyöt otettaisiin mielisairaslain 47 §:n 
mukaisesti valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan, siten että 
valtion osuus suoritettaisiin v:n 1957 loppuun mennessä (30. 8. 2 323 §). 

Kiinteistölautakunta oikeutettiin myymään Salon B-mielisairaalassa oleva tarpeeton 
desinfioimiskattila eniten tarjoavalle joko tarjousten perusteella tai huutokaupalla (Khn 
jsto 3. 10. 6 435 §). 

Tuberkuloositoimisto. Sairaalalautakunta oikeutettiin palkkaamaan tuberkuloositoi-
mistoon 1.6. lukien korkeintaan kertomusvuoden loppuun 10. palkkaluokkaan ja 1.7. 
lähtien 11. palkkaluokkaan kuuluva tilapäinen filminkehittäjä. Palkkaukseen saatiin 
käyttää toimiston määrärahoja Tilapäiset viranhaltijat (31.5. 1 669 §, 2. 8. 2 098 §). 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus tuberkuloositoimiston varjostin-
kuvauskoneen ym. hankintakustannusten ottamisesta valtionavustusten suorittamista 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan. Samalla kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakun-
nan käyttämään enintään 258 200 mk toimiston kaluston hankintamäärärahoista, tiliä 
tarvittaessa ylittäen, em. koneen ja eräiden lisälaitteiden maksamista varten (21.6. 1 889 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi, että valtiovarainministeriö oli 6. 11. vapauttanut tuberku-
loositoimiston käytössä olevan kuorma-auton AD-869 v:lta 1957 suoritettavasta moottori-
ajoneuvoverosta, sillä ehdolla että autoa käytettäisiin yksinomaan sairaankuljetuksiin 
ja tuberkuloosin vastustamistyöhön (22. 11. 3 197 §). 

Tuberkuloosiparantola. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan palk-
kaamaan 1.1. lukien toistaiseksi, enintään kertomusvuoden loppuun parantolaan anestesia-
tehtäviä suorittavan lääkärin 27 280 mk:n kuukausipalkalla (19. 1. 188 §) sekä 1. 11. 
lukien kertomusvuoden loppuun 14. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin palkattavan 
lämmittäjän. Palkat saatiin maksaa parantolan määrärahoja Tilapäiset viranhaltijat 
käyttäen (4. 10. 2 663 §). 

Tuberkuloosiparantolan kimrgin palkkio päätettiin 1. 4. lukien korottaa 58 300 mk:aan 
ja hammaslääkärin palkkio 14 600 mk:aan kuukaudessa (31. 5. 1 673 §, 26. 4. 1 291 §). 

Parantolan avoinna oleva desinfioitsijan virka päätettiin toistaiseksi jät tää täyttä-
mättä (17. 5. 1 510 §). 

Tuberkuloosiparantolan eräät virka-asunnot määrättiin sairaalalautakunnan esityksen 
mukaisesti (25. 5. 1 597 §, 21. 6. 1 890 §, 8. 11. 3 017 §, 13. 12. 3 438 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 1.3 5 mmk tuberkuloosiparantolan eräiden huonetilojen muutostöiden suorittamista 
varten (27. 9. 2 594 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
790 000 mk kolmen uuden astianpesukoneen hankkimista varten tuberkuloosiparantolaan 
(12. 1. 93 §) sekä 1.2 mmk parantolan sähköjohtojen ja ulkovalaisimien asentamista var-
ten. Lääkintöhallitukselta päätettiin anoa, että vm. määräraha otettaisiin valtionavustus-
ten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (1. 11. 2 953 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista myönnettiin 5.4 mmk uuden muuntamon rakentamista varten 
tuberkuloosiparantolaan. Samalla kaupunginhallitus päätti, että työt saatiin aloittaa 
siinäkin tapauksessa, ettei siihen mennessä ollut saatu lääkintöhallituksen päätöstä po. 
määrärahan ottamisesta valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitel-
maan (15. 11. 3 117 §). 

Em. määrärahoista myönnettiin 300 000 mk parantolan asuinhuoneiden varustamista 
varten Abloy-lukoilla (5. 12. 3 341 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 3. 10. suostunut siihen, että tuberku-
loosiparantolan radiolaitteiden uusiminen, yht. noin 4.72 mmk, otetaan valtionavustusten 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan, siten että valtion osuus suoritettaisiin 
v. 1959—1962. Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa sairaalalautakunnalle, että 
v:n 1957 talousarvioehdotukseen oli merkitty määräraha em. laitteiden uusimista varten 
(8. 11. 3 011 §). 
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Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Blomstedt & Lampen -nimisen 
arkkitehtitoimiston laatimat pääpiirustukset tuberkuloosiparantolan talousrakennusta 
varten sekä kehottaa yleisten töiden lautakuntaa työpiirustuksia laadittaessa ottamaan 
huomioon sen esittämän varauksen. Kaupunginhallitus päätti samalla esittää lääkintö-
hallitukselle ko. talousrakennuksen rakennuskustannusten ottamisen valtionavustusten 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (13. 9. 2 451 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin tutkimaan mahdollisuuksia sopivan kiinteistön 
tai huoneiston hankkimiseksi n. 50—80 tuberkuloottisen hoitokotina käytettäväksi (19. 1. 
187 §). 

Yleisjaosto päätti, että tuberkuloosiparantolan vanha lämpökeskus saatiin purkaa ja 
että työ saatiin antaa ensitilassa huutokaupalla kiireellisesti tehtäväksi sen jälkeen kun 
talorakennusosasto oli poistanut lämpökeskuksesta käyttökelpoisiksi katsotut laitteet ja 
että purkaja saa pitää purkamastaan rakennuksesta saamansa rakennusaineet. Kustan-
nukset laitteiden irtiottamisesta saatiin suorittaa v:n 1955 talousarvion tuloa tuottamatto-
mien pääomamenojen pääluokan lukuun talorakennukset kuuluvia määrärahoja Uudet 
sairaalarakennukset käyttäen (Khn jsto 2. 8. 6 176 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että tuberkuloosiparantolan kanttiininpito-oikeus luovu-
tettaisiin toistaiseksi ilman korvausta Tuberkuloosiliitolle, sillä ehdolla että kanttiinin-
pidosta saatava nettovoitto käytettäisiin kokonaisuudessaan mainitun parantolan poti-
laiden sosiaaliseen huoltoon ja virkistystoimintaan. Samalla kaupunginhallitus päätti 
velvoittaa parantolan johtajan valvomaan kanttiinitoiminnan tarkoituksenmukaisuutta. 
Tuberkuloosiliiton tuli toimittaa kanttiinia koskeva tilinpäätös ja selvitys nettovoiton 
käyttämisestä parantolan johtajalle kahden kuukauden kuluttua tilivuoden päättymi-
sestä (25. 5. 1 603 §). 

Malmin sairaala. Muuttaen v. 1955 (ks. s. 178) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus 
päätti, että 1. 10. 1955 perustettu apulaislääkärin virka kuului 23. palkkaluokkaan (2. 2. 
350 §). 

Anestesialääkärin ja obdusentin käyttämisestä Malmin sairaalassa kertomusvuonna 
aiheutuvat lisäkustannukset 722 500 mk saatiin suorittaa sairaalan määrärahoista Muut 
palkkamenot (22. 3. 938 §). 

Sairaanhoitajatarkoulun lääkärin vuosipalkkio päätettiin 1. 7. lukien korottaa 66 000 
mk:ksi. Palkkio saatiin suorittaa sairaanhoitajatarkoulun määrärahoja Muut palkkamenot 
käyttäen (20. 9. 2 512 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli hyväksynyt kaupunginhallituksen esityk-
sen sairaanhoitajatarkoulun oppilasmäärän korottamisesta (4. 1. 38 §, ks. v:n 1955 I osan 
s. 179). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin sairaanhoitajatarkoulun kurssien alkamista 
koskevat ilmoitukset saadaan julkaista kaksi kertaa vuodessa päivälehtien lisäksi myös 
Ylioppilaslehdessä ja Studentbladetissa (13. 12.3431 §). 

Suomen Punaisen Ristin Sairaala. Vuosina 1930 ja 1942 tehtyjen sopimusten perusteella 
oli Suomen Punaisen Ristin Sairaalassa kaupungin hallussa olevalla osastolla palveleville 
sairaanhoitajille myönnetty kaupungin taholta oikeus lukea virkaiäkseen ko. osastolla 
palvelemansa aika siinä tapauksessa, että he siirtyivät kaupungin palvelukseen. Myöhem-
min oli asia kuitenkin järjestetty siten, ettei ko. sairaalassa ollut enää kaupungin hallussa 
omaa osastoa, vaan oli eri osastoilta luovutettu kaupungin käytettäväksi joitakin potilas-
paikkoja. Näiden muutosten seurauksena annettiin sairaalan kaikille sairaanhoitajille 
samanlainen todistus. Kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa ryhtymään 
neuvotteluihin Suomen Punaisen Ristin sairaalan kanssa em. sopimuksen saattamiseksi 
alkuperäisen tarkoituksensa mukaiseksi (29. 11. 3 271 §). 

Helsingin yleisen sairaalan rakentamisesta ja käyttämisestä oli valtion ja kaupungin 
välillä tehty 9. 6. 1939 sopimus, jota sopimusta ei valtion taholta ollut noudatettu raken-
nusohjelmaan nähden, eikä kaupunki myöskään ollut saanut käyttöönsä kaikkia sille 
sopimuksen mukaan kuuluvia sairaansijoja. Myös poliklinikoita oli kaupunki voinut käyt-
tää hyväkseen vain rajoitetusti huolimatta siitä, että sopimuksessa oli kaupungille myön-
netty oikeus saada polikliinisiä tapauksia hoidettavaksi potilasmäärään nähden rajoituk-
setta. Kaupunginhallitus päätti pyytää lääkintöhallituksen toimenpiteitä valtion ja kau-
pungin välillä tehdyssä ko. sopimuksessa kaupungille myönnettyjen oikeuksien turvaami-
seksi (2. 2. 338 §). 
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Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus, että se oli kehottanut Helsingin 
yleisen sairaalan eri osastoryhmiä huolehtimaan siitä, että kaupungin etuoikeutetut pai-
kat jatkuvasti olisivat kaupunkilaisten käytössä ja että sairaalat huolehtisivat siitä, että 
sopimusten mukaiset määräaikaisilmoitukset toimitettaisiin kaupungin viranomaisille 
(1. 3. 681 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti pyytää lääkintöhallitusta ryhtymään toimenpitei-
siin sen johdosta, että Meilahden poliklinikoilla, silmäpoliklinikkaa lukuun ottamatta, oli 
ryhdytty vastoin valtion ja kaupungin välillä v. 1939 tehtyä sopimusta ottamaan vastaan 
vain sellaisia helsinkiläisiä potilaita, joilla oli lääkärin antama passitus (11. 10. 2 719 §). 

Kahden jäsenen määräämistä varten valtion ja kaupungin välillä Meilahden sairaalan 
rakentamisesta tehdyssä sopimuksessa edellytettyyn välimiesoikeuteen kaupunginhallitus 
päätti lähettää lääkintöhallitukselle seuraavan sisältöisen kirjelmän: 

Kuten yliopistollisista keskussairaaloista annetun lain perusteluista selviää, on valtion 
tarkoituksena purkaa valtion ja Helsingin kaupungin välillä 9. 6. 1939 tehty sopimus Hel-
singin yleisen sairaalan rakentamisesta Meilahteen ja sen käyttämisestä, sekä luovuttaa 
Meilahden sairaala sille sairaalaliitolle, johon jäseninä tulevat kuulumaan mm. Helsingin 
kaupunki ja Helsingin yliopisto ja on sairaalaliitto tällöin velvollinen suorittamaan sairaa-
lasta sen hinnan, minkä yliopistollisia keskussairaaloita koskevan lain 2 §:ssä edellytetty 
rakennustoimikunta vahvistaa. Meilahden sairaalan rakentamisesta ja käyttämisestä 
tehdyn sopimuksen purkaminen merkitsee, että Helsingin kaupungille on suoritettava 
tässä sopimuksessa edellytetty lunastus sen osuudesta sairaalaan. Lunastussumman suu-
ruus on em. sopimuksen 20. kohdassa mainitun välimiesoikeuden vahvistettava, jolloin 
on otettava huomioon, missä määrin kaupunki on osallistunut sairaalan perustamiskustan-
nuksiin. 

Edellä mainituilla perusteilla kaupunginhallitus kunnioittaen pyytää, että lääkintö-
hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin kahden jäsenen valitsemiseksi Helsingin yleisen sairaalan 
rakentamisesta Meilahteen ja käyttämisestä 9. 6. 1939 tehdyn sopimuksen 19. kohdassa 
edellytettyyn välimiesoikeuteen. Samalla kaupunginhallitus ilmoittaa valinneensa kau-
pungin edustajiksi välimiesoikeuteen laamanni Einar Cavoniuksen ja prof. Erkki Leikolan 
(1. 11. 2 951 §). 

Helsingin yleisen sairaalan rakennuskustannuksia v:lta 1955 koskevan lääkintöhalli-
tuksen laskun johdosta kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa 
suorittamaan lääkintöhallitukselle 25 014 724 mk avoimena tilisuorituksena ilman lopullis-
ta hyväksymistä. Maksu saatiin suorittaa tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokan Talorakennukset lukuun kuuluvista, ko. tarkoitukseen merkityistä määrärahoista 
(29. 11.3 252 §). 

Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala. Koska valtio aikoi purkaa Meilahden sai-
raalan rakentamista ja käyttämistä koskevan sopimuksen sekä muuttaa sairaalan yliopis-
tolliseksi keskussairaalaksi, oli sisäasiainministeriö pyytänyt kaupungin lausuntoa yli-
opistollisista keskussairaaloista annettavan asetuksen ja perustettavan keskussairaala-
liiton perussäännön luonnoksista. Kaupunginhallitus päätti ministeriölle annettavassa 
lausunnossaan ilmoittaa, ettei sillä tässä vaiheessa ollut mitään huomauttamista ko. 
asetuksen ja perussäännön luonnosten hyväksymistä vastaan (9. 8. 2 151 §). 

Myöskin Kaupunkiliitto oli pyytänyt kaupunginhallituksen lausuntoa ns. Leskisen 
komitean laatimasta ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yliopistolli-
sista keskussairaaloista. Kaupunginhallitus päätti Kaupunkiliitolle annettavassa lausun-
nossaan viitata kaupunginvaltuuston sisäasiainministeriölle annettavaksi päätettyyn lau-
suntoon (22. 3. 951 §, khn mtö nro 10, ks. s. 38). 

Boijen sairaala ja synnytyslaitos. Sairaalalautakuntaa kehotettiin irtisanomaan kaupun-
gin ja prof. O. A. Boijen synnytyslaitoksen välinen v. 1951 allekirjoitettu sopimus 31. 5. 
1956 lukien ja tekemään seuraava uusi sopimus vähintään 10 synnytyspaikan luovuttami-
sesta kaupungin käyttöön 1.6. lukien: 

Professori O. A. Boijen synnytyslaitos, jonka vastuunalainen johtaja on tri Julius 
Meyer, luovuttaa Helsingin kaupungin käytettäväksi vähintään kymmenen (10) synny-
tyspaikkaa seuraavilla ehdoilla: 

1) Näille paikoille otetaan hoidettavaksi Helsingin kaupungissa hengillekirjoitettuja 
synnyttäjiä, jotka lapsineen saavat laitoksessa tarpeellisen lääkärinavun ja muun asian-
mukaisen laitoshoidon. 
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2) Helsingin kaupunki luovuttaa sen käytettäväksi luovutetuista synnytyspaikoista 
korvausta synnytyslaitokselle kaksituhattasata (2 100) markkaa vuorokaudelta kutakin 
todellisuudessa käytössä olevaa synnytyspaikkaa kohti, mikä korvaus maksetaan siten, 
että kunkin kuukauden puolivälissä suoritetaan yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaik-
kien kaupungin käyttöön luovutettujen synnytyspaikkojen kuukausikorvauksesta, loppu-
tilityksen tapahtuessa vuosineljänneksittäin kunkin vuosineljänneksen päätyttyä. 

3) Synnytyslaitos on oikeutettu edellisen lisäksi perimään hyväkseen kultakin Hel-
singin kaupungin paikalle hoidettavaksi otetulta synnyttäjältä ainoastaan 300 markan 
suuruisen hoitomaksun vuorokaudelta. Tämän lisäksi saadaan potilaalta periä leikkaus-
salin käytöstä keisarinleikkaustapauksissa 1 000 markkaa, minkä lisäksi kaupunki suo-
rittaa synnytyslaitokselle korvauksena synnytyssalin käytöstä 700 markkaa potilasta 
kohti. Mikäli Helsingin kaupungin omissa sairaaloissa potilailta perittävät hoitomaksut 
tulisivat nousemaan, saa synnytyslaitos periä tässä sopimuksessa tarkoitetuilta potilailta 
vastaavan suuruisen hoitomaksun. 

4) Synnytyslaitos lähettää vuosineljänneksittäin viimeistään seuraavan kuukauden 
15 p:ään mennessä sairaalalautakunnalle kirjeellisen selvityksen, josta ilmenee Helsingin 
kaupungin paikoille hoidettavaksi otettujen synnyttäjien lukumäärä kuukausittain las-
kettuna ja samoin myös näillä paikoilla hoidettujen synnyttäjien hoitopäivien lukumäärä 
kuukausittain laskettuna. 

5) Tämä sopimus, jota on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, tulee voimaan 1.6. 
1956 ja voidaan se kumpaisenkin asianosaisen puolelta sanoa irti noudattamalla kolmen 
(3) kuukauden irtisanomisaikaa (2. 2. 337 §,31.5. 1 676 §, ks. v:n 1950 kert. I osan s. 164). 

Allergiasairaala. Kaupunginhallitus päätti uudistaa ajaksi 16.2. 1956—31. 12. 1957 
sopimuksensa Allergiatutkimussäätiö-—Stiftelsen för allergiforskning -nimisen säätiön 
kanssa 15 hoitopaikan varaamisesta vanhasta allergiasairaalasta 16. 12. 1948 päätetyin 
ehdoin (1.3. 684 §, ks. v:n 1948 kert. I osan s. 171). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1957 talousarvioehdotukseensa Allergiatutki-
mussäätiötä varten yht. 16 369 250 mk:n määrärahan, josta 3 mmk oli tarkoitettu avus-
tukseksi poliklinikkakustannuksiin (8. 11. 3 019 §, ks. myös s. 38). 

Societas Gerontologica Fennica. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakun-
nan panemaan täytäntöön 2. 3. tekemänsä päätöksen, joka koski sopimuksen tekemistä 
em. yhdistyksen kanssa sen Työterveyslaitoksen huoneistossa järjestämän helsinkiläisten 
vanhusten poliklinikan ja neuvolan ylläpitämisestä (28. 3. 1 026 §). 

Helsingin Valkonauhayhdistyksen avustaminen. Kaupunginhallitus päätt i myöntää 
yhdistykselle 380 000 mk:n avustuksen sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista käyttö-
varoistaan mielisairaanhoitajan ja valvovan lääkärin palkkaamista varten yhdistyksen 
ylläpitämään Emmauskotiin kertomusvuodeksi (22. 3. 939 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 
Kodinhoitotoiminnan v:n 1955 valtionapua laskiessaan oli sosiaaliministeriö laskenut 

kunnallisten kodinhoitajien palkat valtion 2. palkkaluokan eikä kaupungin suorittaman 
todellisen palkkauksen mukaisesti. Kun kaupungilla kunnallisista kodinhoitajista v. 1950 
annetun lain 10 §:n mukaan oli oikeus saada valtionapua todella suoritetuista peruspal-
koista, kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa valit tamaan sosiaaliminis-
teriön 13. 11. tekemästä ko. valtionapua koskevasta päätöksestä (29. 11.3 245 §, ks. v:n 
1950 kunn. as. kok. s. 115). 

Huoltovirasto. Kaupunginhallitus valitsi ja nimityksellä vahvisti varat. Aulis Heinosen 
vaalin huoltoviraston asiamiehen virkaan 15. 9. lukien (6. 9. 2 374 §, 20. 9. 2 506 §). 

Huoltoviraston asiamiehelle Ilmari Arpialle päätettiin pyynnöstä myöntää ero viras-
taan 26. 8. lukien (31. 5. 1 654 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä varat. Aulis Heinosen 26. 8. alkaen hoitamaan huol-
toviraston asiamiehen avoinna olevaa virkaa siihen kuuluvin palkkaeduin toistaiseksi 
kunnes virka täytettäisiin, kuitenkin enintään kertomusvuoden loppuun (23. 8. 2 276 §). 

Vahtimestarien haastepalkkiot, ks. s. 189. 
Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 


