
30 1. Kaupunginvaltuusto 

kuitenkin yleensä myöntänyt kielitaitolisiä hyvin rajoitetusti ja oli sen maksamisen ehtona 
ollut, että asianomainen on osoittanut hyvin hallitsevansa jotain vierasta kieltä. Toisen 
kotimaisen kielen taidosta ei mainittua lisää ole maksettu. Kaupunginvaltuusto päätti 
kehottaa kaupunginhallitusta tutkimaan asiaa ja tekemään ehdotuksen toimenpiteiksi 
kaupungin poliisilaitoksen henkilökunnan kielitaidon parantamiseksi huomioon ottaen 
myös ruotsinkielen taidon (23. 1. 63 §). 

Huoneenvuokralautakunnat. Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa päätoimisen huo-
neen vuokralautakunnan 30. 4. ja asettaa 1. 5. lukien luottamusmiehistä kokoonpannun 
uuden huoneen vuokralautakunnan. Huoneenvuokralautakunnat oikeutettiin käyttämään 
uuden luottamusmieslautakunnan kokouspalkkioihin, sikäli kuin se osoittautuisi välttä-
mättömäksi, lakkautetun päätoimisen lautakunnan jäsenten säästyvää palkkamäärä-
rahaa (9. 1. 27 §). 

Pakollisen asunnonvälityksen osittaista lopettamista koskeva vt Pettisen ym. aloite 
päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (10. 4. 364 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Määrärahat. V:n 1955 talousarvioon palotoimen pääluokkaan kuuluvista kaluston han-
kintamäärärahoista oli lisenssivaikeuksien takia jäänyt käyttämättä henkilöauton ja auto-
radioiden hankkimiseen myönnetty 1.7 7 mmk ja v:n 1956 talousarvion vastaavalle tilille 
samasta syystä erinäistä kalustoa varten myönnetty määräraha 5.7 mmk, mistä syystä 
ne päätettiin siirtää kertomusvuonna käytettäväksi (23. 1. 92 §). 

Em. talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun Taloraken-
nukset nimikkeelle " Pääpaloasema, erinäisiä muutos- ja pihamaat öitä' ' käyt tämättä 
jäänyt määräraha 2 . 0 4 9 mmk ja nimikkeelle »Herttoniemen palovartioasema, vesi- ja 
viemärijohdon rakentaminen alueelle» käyttämättä jäänyt määräraha 6.09 5 mmk pää-
tettiin siirtää kertomusvuonna käytettäväksi (6. 2. 157, 159 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s ai r a ai ai n ulkopuolella 

Terveydenhoitojärjestyksen 54 §:n muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 
terveydenhoitojärjestyksen 54 §:n, joka koski nautittavaksi tarkoitettujen tavaroiden 
myyntiä julkisilla paikoilla (9. 10. 711 §, v:n 1958 kunn. as. kok. n:o 19). 

Terveydenhoitolautakunnan ohjesääntöä, terveydenhoitoviraston johtosääntöä, kaupungin-
lääkärien ohjesääntöä, koululääkärien ohjesääntöä ynnä äitiys- ja lastenneuvolain sekä käti-
löiden ja terveyssisarten ohjesääntöä koskeva esitys päätettiin palauttaa kaupunginhallituk-
selle, jonka olisi tehtävä seuraavat muutokset esitykseensä: 

1) että elintarvikehygieenikon pätevyysvaatimuksiksi määrättäisiin korkeakoulussa 
suoritettu kemistin, lääkärin tai eläinlääkärin tutkinto ja 

2) ettei elintarvikehygieenikko olisi teurastamolautakunnan itseoikeutettu jäsen 
(22. 5. 464 §, 5. 6. 494 §). 

Terveydenhoitovirastoon päätettiin 1.1. 1958 lukien perustaa yksi 14. palkkaluokkaan 
ja yksi 12. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka (9. 10. 710 §). 

Jäljempänä mainitut virat päätettiin siirtää uusiin palkkaluokkiin 1. 4. lukien, palkka-
luokka merkitty sulkuihin viran nimen jälkeen: kaksi terveyssisaren virkaa (20), 31 alue-
hoitajan virkaa (20), ylihoitajan ja kotisairaanhoidon ylihoitajan virka (22), 16 kotisai-
raanhoitajan virkaa (20) sekä 17 tp. aluehoitajan virkaa (20) (10. 4. 331 §, 5. 6. 485 §). 

Aluelääkärin viran perustamista Pohjois-Haagan asuntoaluetta varten koskeva vt 
Thorströmin ym. aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (10. 4. 
368 §). 

Virka-asunnon hankkiminen Puistolan aluelääkäriä varten, ks. s. 69, 257. 
Terveydellisten tutkimusten laboratorion jäljempänä mainitut virat päätettiin 1. 4. lukien 

siirtää uusiin palkkaluokkiin seuraavasti: kemistin virka (31), laboratorion esimiehen vir-
ka (33) ja apulaiskemistin virka (25) (10. 4. 331 §). 


