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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 §). 
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Eläinlääkintäosaston seuraavat virat päätettiin 1. 4. lukien siirtää uusiin palkkaluok-
kiin: apulaiseläinlääkärin virka (29) ja kaksi laboratorioapulaisen virkaa (14) (10. 4. 
331 §). 

Maidontarkastamon jäljempänä mainitut virat päätettiin 1. 4. lukien siirtää uusiin 
palkkaluokkiin seuraavasti: apulaiskemistin virka (25), laboratorioapulaisten esimiehen 
virka (15) sekä viisi laboratorioapulaisen virkaa (14) (10. 4. 331 §). 

Ammattientarkastus. Kaupunginvaltuusto päätti tavanmukaisin ehdoin valita 21. 
palkkaluokkaan kuultavaan ammattientarkastajan virkaan 5-vuotiskaudeksi 1. 10. alkaen 
dipl. ins. Maija-Liisa Liedon. Vaalista päätettiin ilmoittaa valtion ammattientarkastuksen 
I piirille (11. 9. 603 §). 

Desinfioimislaitos. Kaksi desinfioimislaitoksen terveyssisaren virkaa päätettiin 1. 4. 
lukien siirtää 20. palkkaluokkaan (10. 4. 331 §). 

Vielä päätettiin laitoksen 15. palkkaluokkaan kuuluva desinfloitsijan virka lakkauttaa 
1. 1. 1958 lukien (13. 11. 819 §). 

Lastenpsykiatrin toimiston seuraavien viranhaltijain palkat päätettiin 1. 4. lukien siirtää 
uusiin palkkaluokkiin, palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimen jälkeen: kolme psy-
kologin virkaa (25), kaksi sosiaalitarkkailijan virkaa (20), tp. psykologin virka (25) ja tp. 
sosiaalitarkkailijan virka (20) (10. 4. 331 §). 

Kouluhammasklinikka. Jäljempänä mainitut eri kouluhammasklinikkojen virat pää-
tettiin 1.4. lukien siirtää uusiin palkkaluokkiin, palkkaluokka merkitty sulkuihin viran 
nimen jälkeen: kahdeksan klinikka-apulaisen virkaa (vahtimestari) (12), kymmenen sii-
vooja-eteisvartijan virkaa (7) ja neljä siivoojan virkaa (7) (10. 4. 331 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää v:n 1956 talousarvioon kuuluvan kouluhammaskli-
nikan kaluston hankintamäärärahojen säästön 2 481 500 mk sekä 5.0 4 mmk saman vuoden 
talousarvion käyttövaroistaan kaluston ja välineiden hankkimista varten taloon Merimie-
henkatu 12 perustettavaa kouluhammasklinikkaa varten (23. 1. 94 §, 6. 2. 152 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolat. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa 1.1. 1958 lukien ter-
veydenhoitolautakunnan alaisiin äitiys- ja lastenneuvoloihin kaksi 20. palkkaluokkaan 
kuuluvaa terveyssisaren virkaa (11. 9. 604 §). 

Seuraavat äitiys- ja lastenneuvolain virat päätettiin 1. 4. lukien siirtää uusiin palkka-
luokkiin, joka on merkitty sulkuihin viran nimen jälkeen: kaksi johtavan terveyssisaren 
virkaa ja johtavan kätilön virka (22), 68 terveyssisaren ja 34 kaupunginkätilön virkaa 
(20), tuberkuloosityötä johtavan tp. terveyssisaren virka (22), kaksi tp. terveyssisaren ja 
viisi tp. kaupunginkätilön virkaa (20) (10. 4. 331 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa vanhainkodin B-rakennuksen ensimmäisessä ker-
roksessa olevaan toimistohuoneistoon 25. 1. lukien toistaiseksi Oulunkylän sivuneuvolana 
toimivan lastenneuvolan Länsi-Oulunkylää varten (23. 1. 72 §). 

Sairaalat 

Sairaaloiden ja poliklinikkojen hoitomaksujen tarkistaminen. Kaupunginva l tuus to hy-
väksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen sairaaloiden ja poliklinikkojen hoitomaksujen 
korottamisesta sekä päätti lisäksi, että kaupunkikuntalainen, jota on hoidettu yhtäjaksoi-
sesti 30 päivää, suorittaa sen jälkeiseltä ajalta hoidostaan useamman kuin kahden hengen 
huoneessa ainoastaan 75 % määrätyistä maksuista. Potilaan siirtyessä kaupungin sairaa-
lasta toiseen luetaan hänelle hyväksi se aika, jona häntä on edellisessä sairaalassa hoidettu 
(23. 1. 79 §, kunn. as. kok. n:o 47). 

Sairaalalääkäreiden palkkauksen järjestelyä koskevan päätöksen oikaiseminen. K a u p u n -
ginvaltuusto päätti oikaista sairaalalääkäreiden palkkauksen järjestelystä v. 1956 (ks. s. 
31) tekemänsä päätöksen siten, että päätöksen 1) ponnen a—i kohdissa mainitut sairaala-
lääkärien virat siirretään 1.1. 1957 lukien yhtä palkkaluokkaa korkeampiin palkkaluok-
kiin kuin mitä oikaistavassa päätöksessä on edellytetty (10. 4. 328 §). 

Vapaan sairaalahoidon järjestämistä kaupungin asukkaille koskeva aloite. Vt E n n e ym. 
olivat v. 1956 (ks. s. 39) tehneet aloitteen, jossa mm. mainittiin, että useissa maamme kun-
nissa suunniteltiin vapaan sairaalahoidon myöntämistä kuntalaisille. Kuntalaisten va-
pauttaminen sairaala- ja poliklinikkamaksuista merkitsisi Helsingissä n. 202 mmk:n tulo-
vähennystä, eli 0.7 % kaupungin kokonaistuloista. Kun mainittujen maksujen poistami-
sella olisi suuri merkitys vähävaraisille kuntalaisille, olivat aloitteentekijät ehdottaneet, 
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että kaupunginvaltuusto päättäisi lopettaa sairaala- ja poliklinikkamaksujen perimisen 
kaupungin sairaaloita käyttäviltä kaupunkilaisilta kertomusvuoden alusta lukien. Aloit-
teen johdosta antamassaan lausunnossa sairaalalautakunta oli maininnut, että toistaiseksi 
ainoastaan yksi kunta oli päättänyt lopettaa hoitomaksujen perimisen niiltä kuntalaisilta, 
jotka ovat hoidettavina Keski-Suomen keskussairaalassa tai kunnan omassa sairaalassa. 
Lääninhallitus oli kuitenkin päätöksestä tehdyn valituksen johdosta kumonnut kunnan-
valtuuston ko. päätöksen laittomana ja on asia edelleen korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 
Kun kaupungissa jatkuvasti vallitsee suuri puute potilaspaikoista, tulisi maksujen perimi-
sen lopettaminen ilmeisesti vaikeuttamaan mm. nopeaa hoitoa tarvitsevien kaupunkilais-
ten pääsyä sairaaloihin ja poliklinikkahoitoon. Samassa yhteydessä lautakunta oli tehnyt 
ehdotuksen sairaala- ja poliklinikkataksojen tarkistamiseksi. Kaupunginvaltuusto katsoi 
eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (23. 1. 80 §). 

Marian sairaala. Kaupunginhallitus oikeutettiin tekemään Helsingin Yliopiston kans-
sa sopimus Marian sairaalan käyttämisestä yliopisto-opetukseen, jonka johdosta Helsingin 
Yliopiston ja Helsingin kaupungin kesken oli tehty seuraava sopimus sisätautien ja patolo-
gis-anatomisen opetuksen järjestämisestä Marian sairaalassa: 

1) kaupunki luovuttaa yliopistoklinikaksi, neljänneksi sisätautiklinikaksi, Marian 
sairaalan sisätautien osastosta hoito-osastot n:o 5 ja 6, joissa kummassakin on 33 sairaan-
sijaa eli yhteensä 66 sairaansijaa. 

Patologis-anatomiseksi laboratorioksi kaupunki luovuttaa sisätautien osaston kolman-
nessa kerroksessa sijaitsevan huoneen ja oikeuttaa yliopiston käyttämään sekä sisätautien 
että patologis-anatomian opetuksessa luentosalia eteisineen, opettajahuonetta ja kandi-
daattien laboratoriota. 

Näiden lisäksi saadaan yliopisto-opetuksessa käyttää tarvittaessa hyväksi sairaalan 
laboratorio-osastoa, röntgenosastoa, fysiatrista osastoa, keskusapteekkia, kansliahuonetta, 
kirjastoa ja ruumishuonetta sekä obduktio-osastoa; 

2) yliopisto hankkii opetusosaston kaluston ja opetuksessa tarvittavat välineet ja 
kojeet ja jäävät ne yliopiston omaisuudeksi; 

3) kaupunki saa, sovittuaan klinikan tai laboratorion esimiehen kanssa, käyttää luento-
salia siinä olevine yliopiston omistamine kalustoineen, silloin kun sitä ei käytetä opetus-
tarkoituksiin, samoin kuin klinikan ja patologis-anatomisen laboratorion kirjastoa; 

4a) yliopisto huolehtii lääkärien asettamisesta Marian sairaalan sisätautien klinikkaan 
ja heidän palkkaamisestaan. Lääkäreitä on oleva vähintään kolme, ja vastaavat he klini-
kan potilaiden hoidosta. Lääkärien ja heidän sijaistensa nimityksestä on klinikan esimie-
hen tehtävä ilmoitus kaupungin sairaalalautakunnalle, ja ovat he velvolliset soveltuvilta 
kohdin noudattamaan kaupungin sairaaloita ja niiden lääkäreitä varten vahvistettuja oh-
je- ja johtosääntöjä sekä kaupungin sairaalalautakunnan antamia määräyksiä. Klinikan 
apulaislääkärit ottavat osaa sisätautien osaston päivystykseen ja saavat tästä kaupungilta 
vahvistetun palkkion. Vahvistettua maksua vastaan ovat klinikan lääkärit oikeutetut 
ruokailemaan sairaalassa. Yliopiston on huolehdittava siitä, että myös sinä aikana, jolloin 
yliopisto on suljettuna, ainakin yksi klinikassa toimivista lääkäreistä on sisätautien eri-
koislääkäri; 

4 b) yliopisto huolehtii lääkärien asettamisesta Marian sairaalan patologis-anatomi-
seen laboratorioon ja heidän palkkaamisestaan. Lääkäreitä on oleva vähintään kaksi ja 
vastaavat he sairaalan ruumiinavauksista ja biopsioista. Lääkärien ja heidän sijaistensa 
nimityksestä on laboratorion esimiehen tehtävä ilmoitus kaupungin sairaalalautakun-
nalle, ja ovat he velvolliset soveltuvilta kohdin noudattamaan kaupungin sairaaloita ja 
niiden lääkäreitä varten.vahvistettuja ohje- ja johtosääntöjä sekä kaupungin sairaala-
lautakunnan antamia määräyksiä. Laboratorion apulaislääkäri ei ota osaa päivystyk-
seen. Vahvistettua maksua vastaan ovat laboratorion lääkärit oikeutetut ruokailemaan 
sairaalassa. 

Yliopiston on huolehdittava siitä, että myös sinä aikana, jolloin yliopisto on suljettuna, 
ainakin yksi pätevä alan lääkäri toimii sairaalassa; 

5) kaupunki palkkaa muun tarvittavan henkilökunnan, hankkii sairaalaosastojen toi-
minnan kannalta tarpeellisen kaluston ja muun irtaimiston, lukuun ottamatta 2) koh-
dassa mainittua kalustoa, huolehtii ruoasta sekä vastaa lääkeaineista ja muista klinikan 
menoista, kaikki samaa tasoa kuin sairaalan kunnallisella sisätautien osastolla; 
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6) sairaiden hoito klinikassa on niin järjestettävä, ettei kaupungin talousarvioon tar-
koitusta varten otettavia määrärahoja ylitetä; 

7) potilaat klinikkaan otetaan sairaalan poliklinikan kautta; 
8) yliopistolla on oikeus, mikäli se niin haluaa, sijoittaa palkkaamiaan amanuensseja 

myös sairaalan kunnallisille osastoille, sovittuaan asiasta sairaalan johtajan kanssa; 
9) kaupungin yliopisto-opetukseen luovuttamilla hoitopaikoilla kannetaan potilailta 

samat hoitomaksut kuin yleisillä kunnallisilla sairaalaosastoilla; 
10) yliopisto suorittaa kaupungille edellä mainituista eduista vuosittain korvauksena 

15. 3 84 mmk, mikä korvaus on maksettava kaupungin rahatoimistoon neljässä yhtä suu-
ressa erässä kunkin vuosineljänneksen alussa, viimeistään kolmantena arkipäivänä, kui-
tenkin siten, että vuoden 1957 ensimmäisen ja toisen neljänneksen osalta tuleva korvaus 
maksetaan samanaikaisesti kuin kolmannelta neljännekseltä tuleva korvaus; 

11) tämä sopimus päättyy 31. 12. 1958. 
Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin asian-

osaiselle (22. 5. 466 §). 
Seuraavat Marian sairaalan virat päätettiin siirtää uusiin palkkaluokkiin 1. 4. lukien, 

palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimen jälkeen: käsityönohjaajan virka (15), kuusi 
sosiaalihoitajan virkaa (20), taloudenhoitajan virka (26), 27 apumiehen virkaa (12), so-
siaalisiivoojan virka (9), 88 sairaala-apulaisen virkaa (8), 23 keittiöapulaisen virkaa (8), 
kaksi lämmittäjä-mekaanikon virkaa (16) ja kahdeksan lämmittäjän virkaa (15) (10. 4. 
331 §, kunn. as. kok. n:o 134 C). 

Marian sairaalan anestesiaylilääkärin virka päätettiin 1.1. lukien siirtää 31. palkka-
luokkaan (20. 2. 179 §). 

Auroran sairaalan bakteriologisen laboratorion ylilääkärin virka päätettiin 1.1. lukien 
siirtää 31. palkkaluokkaan (20. 2. 179 §). 

Samaten päätettiin jäljempänä mainitut virat siirtää 1. 4. lukien uusiin palkkaluokkiin 
seuraavasti: lapsipsykologin ja sairaalapsykologin virka (24), vastaavan sosiaalihoitajan 
virka (21), kolme terveyssisaren ja 9 sosiaalihoitajan virkaa (20), lastentarhanopettajan 
virka (18), 108 lastenhoitajan virkaa (13), taloudenhoitajan virka (26), 20 apumiehen vir-
kaa (12), 80 sairaala-apulaisen ja 19 keittiöapulaisen virkaa (8), kuusi lämmittäjä-mekaa-
nikon virkaa ja mekaanikon virka (16) sekä seitsemän lämmittäjän virkaa (15) (10. 4. 
331 §; kunn. as. kok. n:o 134 C). 

Kaupunginvaltuusto käsitteli erään Auroran sairaalan toimistoapulaisen väärinkäy-
töksiä koskevan asian (27. 11. 903 §). 

Sairaalan puhelinvaihteen laajennustöitä varten myönnettiin 870 000 mk kaupungin-
valtuuston yleisistä käyttövaroista (23. 1. 89 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan jatkamaan Helsingin Taloustyön-
tekijäin Yhdistyksen kanssa Siuntiossa sijaitsevan Lepopirtti-nimisen toipilaskodin käy-
töstä tehtyä sopimusta entisillä ehdoilla ajaksi 1. 1.—15. 6. ja 1. 9. — 31. 12. sekä ylittä-
mään Marian sairaalan määrärahoja Erilaatuiset menot enintään 1 702 400 mk hoitomak-
sujen suorittamista varten pidennetyltä sopimusajalta (23. 1. 77 §, ks. v:n 1956 kert. 
I osan s. 34). 

Samaten kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan tekemään Virkamiesliiton 
kanssa sopimuksen Sipoossa sijaitsevan Ahtelan lomakodin käyttämisestä kaupungin sai-
raaloiden toipilaskotina aikana 1.6.1957—31.5.1958. Ehdot olivat muuten entiset, 
paitsi että kuukausiperusmaksu on 500 000 mk ja hoitopäivämaksu 425 mk toipilasta koh-
den (8. 5. 402 §, ks. v:n 1956 kert. I osan s. 34). 

Auroran sairaalan pesulaolojen järjestämistä varten yleisten töiden lautakunnan ehdo-
tuksen mukaisesti myönnettiin 11.7 mmk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokkaan edeltä arvaamattomia pääomamenoja varten kaupunginvaltuuston käytettä-
väksi merkitystä määrärahasta (23. 1. 81 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Cedercreutz & Railon laati-
man muutosehdotuksen fysikaalisen terapian osaston sijoittamiseksi Auroran sairaalan 
14. rakennuksen kellarikerrokseen sekä mainitussa kellarikerroksessa sijaitsevan happikes-
kuksen laajentamiseksi. Töiden suorittamista varten myönnettiin 6.87 7 mmk em. määrä-
rahoista (6. 2. 146 §, 11. 12. 942 §, 18. 12. 966 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan ylittämään Auroran sairaalan ka-
luston hankintamäärärahoja enintään 4 mmk polio-osaston hengityslaitteiden ja niiden 
Kunnall.kert. 1957 I osa 3 
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varusteiden, kulkutautiosastojen röntgenosaston lisäkaluston ja hammaslääkärin kirurgis-
ten välineiden hankkimista varten (10. 4. 357 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töiden lautakunnan ylittämään kiinteistöjen 
pääluokan lukuun Erinäisten hallintokuntain rakennusten korjaukset kuuluvia määrä-
rahoja Sairaalat enintään 3.15 mmk Auroran sairaalan V rakennuksen ensimmäisen ker-
roksen muuttamista varten hengityshalvauspotilaiden hoitolasta lastenosastoksi (5. 6. 
504 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töiden lautakunnan ylittämään tuloa tuot-
tamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset kuuluvia määrärahoja 
Auroran sairaala, erinäisiä perusparannus- ym. töitä seuraavasti: 25 591 141 mk:lla uuden 
lastenosastorakennuksen perushankintojen kustannusten suorittamista varten (20. 3. 
300 §); 2.8 7 mmk:lla sairaalan entisen ylilääkärin asunnon lämmityslaitteen yhdistämistä 
varten alueen varsinaiseen lämpökeskukseen, siten että myös lämminvesi johdettaisiin 
rakennuksen lämpökeskuksesta (5. 6. 506 §); 7 mmk:lla VIII rakennuksen peruskorjaus-
töiden loppuun suorittamista varten (11. 9. 644 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, molla 1—9 mer-
kityt, 5. 5. päivätyt piirustukset VI rakennuksen muutos- ja lisärakennustöitä varten 
sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään niihin mahdollisesti tarpeelliseksi osoittau-
tuvat muutokset (9. 10. 725 §). 

Helsingin Yliopiston ja kaupungin kesken päätettiin tehdä seuraava sopimus kliinisen 
epidemiologian opetuksen järjestämisestä Auroran sairaalassa: 

1) kaupunki oikeuttaa yliopiston käyttämään sairaalan luentosalia eteisineen lääke-
tieteen kandidaattien luentoja varten; 

2) kaupunki oikeuttaa yliopiston antamaan lääketieteen kandidaateille henkilökoh-
taista opetusta sairaskierroksella sairaalan tartuntatautien osastoilla ja käyttämään näillä 
kierroksilla sairaalan valkoisia takkeja; 

3) yliopistolla on oikeus, mikäli se niin haluaa, sijoittaa palkkaamiaan amanuensseja 
myös sairaalan kunnallisille osastoille, sovittuaan asiasta sairaalan johtajan kanssa; 

4) yliopisto suorittaa kaupungille korvauksena yllä mainituista eduista vuosittain 
250 000 mk, mikä korvaus on maksettava rahatoimistoon neljässä yhtä suuressa erässä 
kunkin vuosineljänneksen alussa, viimeistään kolmantena arkipäivänä, kuitenkin siten, 
että v:n 1957 ensimmäisen ja toisen neljänneksen osalta tuleva korvaus maksetaan saman 
aikaisesti kuin kolmannelta neljännekseltä tuleva korvaus; 

5) tämä sopimus päättyy 31. 12. 1958. 
Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin asian-

osaiselle (22. 5. 466 §). 
Kivelän sairaala. Jäljempänä mainittujen viranhaltijoiden palkat päätettiin siirtää 

korkeampaan palkkaluokkaan seuraavasti: käsityönohjaaja (16), kuusi sosiaalihoitaj aa 
(20), taloudenhoitaja (27), 22 apumiestä (12), 103 sairaala-apulaista (8), 30 keittiöapulaista 
(8), viisi lämmittäjä-mekaanikkoa (16), desinfioitsija-mekaanikko (16), kuusi lämmittäjää 
(1 5) (10. 4. 331 §, kunn. as. kok. n:o 134 C). 

12. palkkaluokan apumiehen virka päätettiin lakkauttaa 1.1. 1958 lukien ja perustaa 
14. palkkaluokkaan kuuluva traktorinkuljettajan virka samasta ajankohdasta lukien. 
Uuden viranhaltijan palkka saatiin suorittaa lakkautetun viran säästyvästä palkasta. 
Lisäksi myönnettiin tarkoitukseen 42 000 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. 
määrärahoista (18. 12. 958 §). 

Sairaalalautakunta oikeutettiin suorittamaan Kivelän sairaalan apumiehelle Lauri 
Paakkiselle henkilökohtaisena palkanlisänä 14. palkkaluokan ja 12. palkkaluokan välinen 
erotus ajalta 1. 10.—31. 12. hänen toimiessaan traktorinkuljettajana (11. 12. 938 §). 

Helsingin Yliopiston ja kaupungin välillä päätettiin tehdä seuraava sopimus Kivelän 
sairaalan sisätautien osaston käyttämisestä lääketieteelliseen opetukseen: 

1) kaupunki luovuttaa yliopistoklinikaksi Kivelän sairaalan sisätautien osastosta 
uudessa potilaspaviljongissa hoito-osastot n:o 5, 6, 7 ja 8 käsittävän sairaalaosaston, yh-
teensä 120 sairaansijaa, ja yhden huoneen ylilääkäriä varten sekä sairaalan hallintoraken-
nuksessa olevan luentosalin eteisineen ja kandidaattilaboratorion. 

Luentosalissa ja kandidaattilaboratoriossa on yliopisto oikeutettu käyttämään siellä 
olevaa kalustoa. 

Edellä mainittujen osastojen lisäksi yliopisto saa kliinisen osaston tarpeisiin käyttää 
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myös sairaalan röntgenosastoa, laboratorio-osastoa, fysiatrista osastoa, kylpy- ja hieronta-
osastoa, apteekkitavaroiden keskusvarastoa, yhtä hallintorakennuksessa sijaitsevista lää-
kärinkanslioista, potilaspavilj ongin makuuhallia sekä ruumishuonetta; 

2) yliopisto hankkii ne opetuksessa tarvittavat välineet, kojeet ja tarveaineet, joita 
sairaalalla itsellään ei ole, ja jäävät ne yliopiston omaisuudeksi; 

3) kaupunki saa käyttää luentosalia siinä olevine yliopiston omistamme kalustoineen, 
silloin kun sitä ei käytetä yliopisto-opetuksen tarpeisiin, samoin kuin kliinisen osaston 
kirjastoa; 

4) yliopisto huolehtii lääkärinhoidosta kliinisellä osastolla palkaten siinä tarvittavat 
lääkärit, joita tulee olla vähintään neljä. Lääkärien ja heidän sijaistensa nimityksestä 
on yliopiston ilmoitettava kaupungin sairaalalautakunnalle, ja ovat he velvolliset soveltu-
vilta kohdin noudattamaan kaupungin sairaaloita ja niiden lääkäreitä varten vahvistettuja 
ohje- ja johtosääntöjä sekä kaupungin sairaalalautakunnan antamia määräyksiä. Kliini-
sen osaston apulaislääkärit ottavat osaa sisätautien osaston päivystykseen ja saavat tästä 
kaupungilta vahvistetun palkkion. Kliinisen osaston lääkärit ovat oikeutetut vahvistettua 
maksua vastaan ruokailemaan sairaalassa. 

Yliopiston on huolehdittava siitä, että myös sinä aikana, jolloin yliopisto on suljettuna, 
ainakin yksi kliinisellä osastolla toimivista lääkäreistä on sisätautien erikoislääkäri; 

5) kaupunki palkkaa muun tarvittavan henkilökunnan, hankkii sairaalaosastojen toi-
minnan kannalta tarpeellisen kaluston ja muun irtaimiston, lukuun ottamatta 2) kohdassa 
mainittua kalustoa, huolehtii ruoasta sekä vastaa lääkeaineista ja muista klinikan menois-
ta, kaikki samaa tasoa kuin sairaalan kunnallisella sisätautien osastolla; 

6) sairaiden hoito klinikassa on niin järjestettävä, ettei kaupungin talousarvioon tar-
koitusta varten otettavia määrärahoja ylitetä; 

7) potilaat klinikkaan otetaan sairaalan poliklinikan kautta; 
8) yliopistolla on oikeus, mikäli se niin haluaa, sijoittaa palkkaamiaan amanuensseja 

myös sairaalan kunnallisille osastoille, sovittuaan asiasta sairaalan johtajan kanssa; 
9) kaupungin yliopisto-opetukseen luovuttamilla hoitopaikoilla kannetaan potilailta 

samat hoitomaksut kuin yleisillä kunnallisilla sairaalaosastoilla; 
10) yliopisto suorittaa kaupungille edellä mainituista eduista vuosittain korvauksena 

24 616 000 mk, mikä korvaus on maksettava kaupungin rahatoimistoon neljässä yhtä suu-
ressa erässä kunkin vuosineljänneksen alussa, viimeistään kolmantena arkipäivänä, kui-
tenkin siten, että vuoden 1957 ensimmäisen ja toisen neljänneksen osalta tuleva korvaus 
maksetaan samanaikaisesti kuin kolmannelta neljännekseltä tuleva korvaus; 

11) tämä sopimus päättyy 31. 12. 1958. 
Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin asian-

osaiselle (22. 5. 466 §). 
Helsingin Keskusmielisairaalan Kivelän osaston seuraavat virat päätettiin siirtää 

korkeampaan palkkaluokkaan, palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimen jälkeen: 
kaksi sairaalapsykologia (24), kaksi käsityönohjaajaa (16), neljä sosiaalihoitajaa (20), 
miesten käsityönohjaaja (17), kaksi lastenhoitajaa (13), 26 sairaala-apulaista (8), kaksi 
apumiestä (12) ja neljä keittiöapulaista (8) (10. 4. 331 §, kunn. as. kok. n:o 134 C). 

Vielä päätettiin lakkauttaa saman osaston 15. palkkaluokkaan kuuluva sairaanhoita-
jan virka 31. 3. lukien (10. 4. 330 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä arkkitehtien Martta ja Ragnar Ypyän laatimat 
ja 18. 2. päivätyt, tarkistetut luonnospiirustukset Kivelän hermosairaalaa, vastaanotto-
asemaa ja huoltotoimiston uudisrakennusta varten, sillä edellytyksellä että pääpiirustuk-
sia laadittaessa otettaisiin huomioon sairaalalautakunnan ja palolautakunnan tekemät 
huomautukset. Kaupunginhallitus oikeutettiin hyväksymään luonnospiirustuksiin mah-
dollisesti tarpeelliseksi osoittautuvat pienehköt muutokset samoin kuin luonnospiirus-
tuksiin perustuvat pääpiirustukset (8. 5. 403 §). 

Sielullisesti sairaiden huoltotoimisto. Jäljempänä mainittujen viranhaltijain palkat 
päätettiin 1. 4. lukien siirtää korkeampaan palkkaluokkaan seuraavasti: ylihoitaja (21), 
kuusi sosiaalihoitajaa (20) (10. 4. 331 §, 5. 6. 485 §) sekä toimistonhoitaja (15) (9. 10. 
707 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa 1.1.1958 lukien sielullisesti sairaiden 
vastaanottoaseman kaksi 15. palkkaluokkaan kuuluvaa sairaanhoitajan virkaa ja perus-
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taa niiden tilalle samasta ajankohdasta lukien kaksi 14. palkkaluokkaan kuuluvaa mieli-
sairaanhoitajattaren virkaa (23. 10. 768 §). 

Nikkilän sairaalan jäljempänä mainittujen viranhaltijain palkat päätettiin 1.4. 
lukien siirtää korkeampiin palkkaluokkiin seuraavasti: kaksi sairaalapsykologia (24), 
käsityönohjaaja (16), kaksi miesten käsityönohjaajaa (17), käsityönapulaisohjaaja (14), 
neljä sosiaalihoitajaa (20), taloudenhoitaja (27), yhdeksän apumiestä (12), kolme sairaala-
apulaista (9), 67 sairaala-apulaista (8), apumies (9 kk) (12), kolme lämmittäjä-mekaanik-
koa (16), 12 lämmittäjää (15) sekä 29 keittiöapulaista (8) (10. 4. 331 §, kunn. as. kok. 
n:o 134 C). 

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa Nikkilän sairaalan sen 14. palkkaluokkaan kuulu-
van lämmittäjän viran, jota Rurik Vesterholm on hoitanut, 16. palkkaluokan lämmittäjä-
mekaanikon viraksi 1. 3. lukien. Peruspalkkojen erotuksen suorittamista varten kertomus-
vuonna myönnettiin 39 000 mk ao. määrärahoista (10. 4. 334 §). 

Alueen ostaminen Sipoosta Nikkilän sairaalan ulkoilualueeksi, ks. s. 69. 
Sipoossa olevan kiinteistön ostaminen Nikkilän sairaalan perhepotilaita ja valvovaa 

hoitajaa varten, ks. s. 69. 
Salon B-mielisairaala. Kaupunginvaltuusto oikeutti kiinteistölautakunnan ostamaan 

Salon kauppalalta 250 mk/m2 hinnasta kauppalan V kauppalanosan korttelin n:o 19 
tontista n:o 12 omistaman n. 1 000 m2:n suuruisen osan sekä 400 mk/m2 hinnasta saman 
korttelin tontin n:o 13 rakentamisvelvollisuudesta vapaana Salon B-mielisairaalaa varten. 
Tarkoitusta varten myönnettiin 1.83 mmk tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan 
kiinteistöjen ostoja varten kaupunginvaltuuston käytettäväksi merkitystä määrärahasta 
8. 5. 401 §). 

Tuberkiiloositoimiston terveyssisaren virka päätettiin 1. 4. lukien korottaa 20. palkka-
luokkaan (10. 4. 331 §). 

Tuberkuloosiparantolan jäljempänä mainitut virat päätettiin 1.4. lukien korottaa 
uusiin palkkaluokkiin seuraavasti: kaksi sosiaalihuoltajan virkaa (20), käsityönohjaajan 
virka (15), kuusi lastenhoitajan virkaa (13), taloudenhoitajan virka (27), kuusi apumiehen 
virkaa (12), sairaala-apulaisen virka (9), 75 sairaala-apulaisen virkaa (8), kaksi apumiehen 
virkaa 1. 7. alkaen ja apumiehen virka 3 kk (12), kahdeksan keittiöapulaisen virkaa ja 
kaksi keittiöapulaisen virkaa 1.8. alkaen (8), kolme lämmittäjä-mekaanikon virkaa 
(16), kolme lämmittäjän virkaa ja yksi lämmittäjän virka 8 kk (15) (10. 4. 331 §). 

Vielä päätettiin tuberkuloosiparantolan 16. palkkaluokkaan kuuluva työmestarin virka 
lakkauttaa 1. 4. lukien (20. 3. 279 §, kunn. as. kok. 134 B). 

Helsingin Yliopiston ja kaupungin kesken päätettiin tehdä sopimus siitä, että kaupunki 
luovuttaa yliopistoklinikaksi tuberkuloosiparantolan miesten sairaspaviljongin I ja II 
potilasosaston sekä naisten sairaspavilj ongin VII potilasosaston, eli yhteensä 93 perus-
määräistä sairaansijaa, joiden lisäksi tulevat lääkintöhallituksen näille osastoille hyväk-
symät ylimääräiset sairaansijat. Samalla myönnettiin yliopistolle oikeus käyttää tuberku-
loosit oimistoa jäljempänä mainituilla ehdoilla: 

1) tuberkuloosiopin professorin virkahuoneena annetaan käytettäväksi miesten 
sairaspavilj ongin ylimmän kerroksen läntisestä päästä yksi huone; 

2) tuberkuloosiopin professorille ja hänen alaisilleen lääkäreille ja oppilaille varataan 
parantolan laboratorioissa tilaisuus tieteelliseen työhön ja kliiniseen työskentelyyn sekä 
parantolan kirjaston käyttämiseen; 

3) tuberkuloosiopin professorilla on oikeus käyttää parantolan ja tuberkuloosit oimis-
ton röntgenkojeistoa sekä tuberkuloositoimiston röntgenosastolla perehdyttää alaisensa 
lääkärit keuhkojen röntgentutkimukseen; 

4) yliopisto huolehtii ja vastaa alussa mainitun klinikkaosaston sairaanhoidosta ja 
palkkaa siinä tarvittavat lääkärit. Lääkärien ja heidän sijaistensa nimittämisestä on 
yliopiston ilmoitettava kaupungin sairaalalautakunnalle, ja ovat he velvolliset soveltu-
vilta kohdin noudattamaan kaupungin sairaaloita ja niiden lääkäreitä varten vahvis-
tettuja ohje- ja johtosääntöjä sekä sairaalalautakunnan antamia määräyksiä. Klinikka-
osaston apulaislääkärit ottavat osaa parantolan päivystykseen ja saavat tästä kau-
pungilta vahvistetun palkkion. Klinikkaosaston lääkärit ovat oikeutetut vahvistettua 
maksua vastaan aterioimaan parantolassa. 

Yliopiston on huolehdittava siitä, että myös sinä aikana, jolloin yliopisto on suljet-
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tuna, ainakin yksi klinikassa toimivista lääkäreistä on tuberkuloosialan erikoislääkäri, 
joka vastaa lääkärinhoidosta klinikassa. 

Jotta klinikkaosaston lääkärit saisivat tilaisuuden perehtyä keuhkosairauksien 
diagnostiikkaan ja etsivään sekä ehkäisevään tuberkuloosityöhön, heille on järjestet-
tävä mahdollisuus osallistua tuberkuloositoimiston polikliiniseen työhön toimiston yli-
lääkärin 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; 

6) potilaat ottaa yliopistoklinikkaan ja välittää heidän siirtämistään muihin hoito-
ja huoltolaitoksiin tuberkuloositoimisto noudattaen Helsingin kaupungin tuberkuloosi-
piirin 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 sairaanhoitoa varten tarvittavat välineet, kojeet ja tarve-
aineet samoin kuin myös lääkkeet, jotka kaupunki kustantaa, hankitaan parantolan 
toimesta; 

8) tuberkuloosiopin professorilla ja hänen alaisillaan lääkäreillä on oikeus opetus-
ja tutkimustarkoituksiin käyttää parantolan sairaskertomus- 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 tulot lankeavat kaupungille; 
12) yliopistolla on oikeus, mikäli se niin haluaa, sijoittaa palkkaamiaan amanuensseja 

myös sairaalan kunnallisille osastoille sovittuaan asiasta sairaalan johtajan kanssa; 
13) kaupungin yliopisto-opetukseen luovuttamilla hoitopaikoilla kannetaan potilailta 

samat hoitomaksut kuin yleisillä kunnallisilla sairaalaosastoilla; 
14) yliopisto suorittaa kaupungille em. eduista vuosittain korvauksena 500 000 mk, 

mikä korvaus on maksettava kaupungin rahatoimistoon neljässä yhtä suuressa erässä 
kunkin vuosineljänneksen alussa, viimeistään kolmantena arkipäivänä, kuitenkin siten, 
että v:n 1957 ensimmäisen ja toisen neljänneksen osalta tuleva korvaus maksetaan saman 
aikaisesti kuin kolmannelta neljännekseltä tuleva korvaus; 

15) tämä sopimus päättyy 31. 12. 1958. 
Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin asian-

osaiselle ( 22. 5. 466 §). 
Malmin sairaala. Seuraavien viranhaltijoiden palkkaluokat päätettiin korottaa yhdellä 

palkkaluokalla, palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimen jälkeen: sosiaalihoitaja 
(20), taloudenhoitaja (23), lämmittäjä-mekaanikko (16), kaksi lämmittäjää (15), neljä 
apumiestä (12), sairaala-apulainen (9), 15 sairaala-apulaista (8), kaksi sairaala-apulaista 
(4 kk) (8) sekä kahdeksan keittiöapulaista (8) (10. 4. 331 §, kunn. as. kok. n:o 134 C). 

Paikkojen varaaminen Lastenlinnasta. Kaupunginvaltuusto päätti varata Kenraali 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton esittämillä ehdoilla laajennetusta Lastenlinnasta 
20 v:n ajaksi 20 hoitopaikkaa, joihin sisältyvät 5. 3. tehdyn sopimuksen hoitopaikat ja 
oikeuttaa kaupunginhallituksen sopimaan yksityiskohdista. Kaupunginhallitusta keho-
tettiin ottamaan v:n 1958—1960 talousarvioihin tarvittavat määrärahat, yhteensä 12 mmk. 
Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että varatut paikat oli luovutettava sairaalalauta-
kunnan käyttöön, kuitenkin sillä ehdolla että lastensuojelulautakunnalla olisi toistaiseksi 
oikeus kahdeksan hoitopaikan käyttöön (13. 11. 840 §, ks. v:n 1956 kert. I osan s. 41). 

Suomen Punaisen Ristin sairaalalle suoritettavia hoitomaksuja varten saatiin sairaan-
hoidon pääluokkaan tarkoitusta varten merkittyä määrärahaa ylittää enintään 31 mmk 
(10. 4. 358 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään Suomen 
Punaisen Ristin keskushallituksen kanssa Suomen Punaisen Ristin plastikkakirurgisen 
sairaalan käyttämisestä kaupunginvaltuuston v. 1955 (ks. s. 33) tekemän päätöksen mu-
kaisen sopimuksen, kuitenkin siten muutettuna, että sopimuksen 2) kohta muutetaan si-
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ten, että plastikkasairaala on oikeutettu perimään potilailta hoitomaksun, joka on saman 
suuruinen kuin valtion sairaaloissa sekä että sopimuksen 3) kohdassa mainittu hoitopäivä-
maksu on 2 500 mk ja että sopimus on voimassa 1.1. 1957 lähtien toistaiseksi, ellei sitä 
jommalta kummalta puolelta irtisanota 3 (kolme) kuukautta ennen kulloinkin kulumassa 
olevan kalenterivuoden päättymistä. Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalauta-
kunnan ylittämään sairaanhoidon pääluokkaan tarkoitusta varten merkittyä määrärahaa 
ko. sopimuksesta johtuvia korotettuja maksuja varten enintään 1 mmk (23. 1. 78 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan perustamiskirjan allekirjoittaminen. Lääkintö-
hallitus oli 1.2. kehottanut kaupunginhallitusta lähettämään valtuutetun edustajansa 
Helsingissä 9. 3. pidettävään kokoukseen, jossa allekirjoitettaisiin Helsingin yliopistolli-
sen keskussairaalan perustamiskirja ja valittaisiin kuntien edustajat rakennustoimikun-
taan. Koska lääkintöhallituksen kirjelmä oli saapunut niin myöhään, ettei sitä ennen em. 
kokousta ehditty esitellä kaupunginvaltuustolle, ilmoitettiin asiasta lääkintöhallitukselle, 
joka siirsi perustamiskirjan allekirjoittamisen tapahtuvaksi 15. 4. Kaupunginhallituk-
sen ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti 

1) valtuuttaa apul.kaup.joht. Eino Uskin ja vt Erkki Leikolan kaupungin puolesta 
allekirjoittamaan Helsingin yliopistollisen keskussairaalan perustamiskirjan, 

2) valtuuttaa kaupunginlakimies Einar Cavoniuksen edustamaan kaupunkia siinä 
kuntien edustajien jatkokokouksessa, jossa mm. valitaan jäsenet sanotun keskussairaalan 
rakennustoimikuntaan, sekä antaa hänen tehtäväkseen ehdottaa rakennustoimikunnan 
jäseniksi apul.kaup.joht. Eino Uskin ja vt Erkki Leikolan sekä 

3) kehottaa 1) kohdassa mainittuja kaupungin edustajia perustamiskirjan allekirjoitus-
tilaisuudessa ilmoittamaan kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavaa: 

a) perustamiskirjan allekirjoittaminen kaupungin puolesta ei merkitse sitä, että kau-
punki luopuisi oikeudestaan saada korvausta valtiolta sen johdosta, ettei kaupunki ole 
saanut käyttää Meilahden sairaaloita siinä laajuudessa kuin valtion ja kaupungin väli-
sessä sopimuksessa on määrätty sekä 

b) Lapinlahden sairaalan alueen käyttöoikeuden mahdollinen siirto keskussairaala-
liitolle edellyttää kaupunginvaltuuston käsityksen mukaan Helsingin kaupungin suostu-
musta (10. 4. 350 §, khn mtö n:o 5, v:n 1958 kunn. as. kok.). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton perustaminen ja sen perustamissäännön 
hyväksyminen. Sen jälkeen kun em. perustamiskirja oli 15. 4. allekirjoitettu, oli lääkintö-
hallitus 25. 5. kehottanut keskussairaalan osakkaita valitsemaan edustajansa 1.7. pidettä-
vään kuntien edustajain kokoukseen, jossa päätettäisiin Helsingin yliopistollisen keskus-
sairaalaliiton perustamisesta ja hyväksyttäisiin keskussairaalaliiton perussääntö. Keskus-
sairaalan perustamiskirjan mukaan tulee sairaalaan yhteensä 3 277 hoitopaikkaa. Valtion 
tarkoituksena on luovuttaa keskussairaalaliitolle Helsingin yleiseen sairaalaan kuuluvat 
sairaalat sekä mahdollisesti myös Lapinlahden sairaala. Sairaalaliitolle tulisi täten luovu-
tettavaksi n. 1 800 valmista hoitopaikkaa, joten rakennettavaksi jäisi n. 1 500 hoito-
paikkaa. Rakennuskustannusten on arvioitu nousevan n. 5 mmk:aan hoitopaikkaa kohden, 
kun taas valmiiden sairaaloiden hoitopaikkojen pääomakustannus on huomattavasti pie-
nempi. Yliopistollisia keskussairaaloita koskevan lain 13 §:n mukaan suorittaa valtio kes-
kussairaalaliitolle vuosittain 60 % niistä hyväksyttävistä menoista, joiden suoritta-
minen ei kuulu yliopistolle. Mainitut valmiit sairaalapaikat oli tarkoitus luovuttaa sairaa-
laliitolle 1.1. 1958, jolloin keskussairaala voisi aloittaa toimintansa. Kaupunginhallitus oli 
lisäksi huomauttanut, että Meilahden sairaalan rakentamisesta ja käyttämisestä 9. 6. 
1939 tehdyssä sopimuksessa edellytetty välimiesoikeus, jonka tulee vahvistaa kaupun-
gille ko. sairaalasta suoritettavan lunastuksen määrä, oli pitänyt perustavan kokouksensa. 
Ellei Meilahden sairaalaa luovutettaisi sairaalaliitolle em. aikana, raukeaisi kaupungin 
oikeus lunastuksen saamiseen ja sen käyttöoikeus sairaalaan säilyisi ennallaan. Kaupun-
ginhallituksella ei ollut huomauttamista perussääntöluonnoksen määräyksiin nähden. 
Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti valita apul. 
kaup. joht. Eino Uskin, vt Erkki Leikolan ja kaupunginlakimiehen Einar Cavoniuksen 
edustamaan kaupunkia 1. 7. pidettävässä kuntien edustajien kokouksessa, jossa tehtäisiin 
päätös Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton perustamisesta ja liiton perussäännön 
hyväksymisestä. Ko. edustajien henkilökohtaisiksi varamiehiksi valittiin apul. kaup. joht. 
Hjalmar Krogius, sair. tarkast. Reino Oksanen sekä kaupunginasiamies Erik Elfvengren 
luetellussa järjestyksessä. Kaupungin edustajat oikeutettiin kokouksessa hyväksymään 
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sairaalaliiton perussääntö kaupunginhallituksen mietinnön n:o 14 mukaisesti mahdollisine 
pienine muutoksineen (19. 6. 561 §, ks. s. 187, v:n 1958 kunn. as. kok.). 

Boijen sairaala. Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan uusimaan prof. 
O. A. Boijen sairaalan ja synnytyslaitoksen kanssa tehdyn sopimuksen 1. 6. lukien seuraa-
van sisältöisenä: 

Professori O. A. Boijen sairaala ja synnytyslaitos, jonka vastuunalaisena johtajana on 
tri Julius Meyer, luovuttaa Helsingin kaupungin käytettäväksi vähintään kymmenen 
(10) synnytyspaikkaa seuraavilla ehdoilla: 

1) näille paikoille otetaan hoidettavaksi Helsingin kaupungissa hengillekirjoitettuja 
synnyttäjiä, jotka lapsineen saavat laitoksessa tarpeellisen lääkärinavun ja muun asian-
mukaisen laitoshoidon; 

2) Helsingin kaupunki suorittaa sen käytettäväksi luovutetuista synnytyspaikoista 
korvausta synnytyslaitokselle kaksituhattaneljäsataa (2 400) markkaa vuorokaudelta 
kutakin todellisessa käytössä olevaa synnytyspaikkaa kohti, mikä korvaus maksetaan 
siten, että kunkin kuukauden puolivälissä suoritetaan yhdeksänkymmentä (90) prosenttia 
kaupungin käyttöön luovutetun 10 synnytyspaikan mukaan laskettuna kuukausikorvauk-
sena lopputilityksen tapahtuessa vuosineljänneksittäin kunkin vuosineljänneksen pää-
tyttyä; 

3) synnytyslaitos on oikeutettu edellisen lisäksi perimään hyväkseen kultakin Helsin-
gin kaupungin paikalle hoidettavaksi otetulta synnyttäjältä saman maksun, minkä helsin-
kiläiset synnyttäjät maksavat Naistenklinikan hoitopaikoilla. Kaupunki suorittaa synny-
tyslaitokselle korvauksena synnytyssalin käytöstä 1 000 markkaa potilasta kohden, paitsi 
keisarileikkaustapauksissa 2 000 markkaa potilasta kohden. Mikäli valtion klinikoilla poti-
lailta perittävät hoitomaksut tulisivat nousemaan, saa myös synnytyslaitos periä tässä 
sopimuksessa tarkoitetuilta potilailta vastaavansuuruisen hoitomaksun; 

4) synnytyslaitos lähettää vuosineljänneksittäin viimeistään seuraavan kuukauden 
15 p:ään mennessä sairaalalautakunnalle kirjallisen selvityksen, josta ilmenee Helsingin 
kaupungin paikoille hoidettaviksi 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. 1957, 
ja voidaan se kumpaisenkin asianosaisen puolelta sanoa irti noudattamalla kolmen (3) 
kuukauden irtisanomisaikaa. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan ylittämään talous-
arvioon em. tarkoitusta varten merkittyä määrärahaa enintään 2.3 mmk uuden sopimuk-
sen mukaisten lisämaksujen suorittamista varten (5. 6. 491 §). 

Tammisaaren piirimielisairaalan kuntainliiton perussäännön muuttaminen. Kaupungin-
valtuusto päätti hyväksyä Tammisaaren piirimielisairaalan kuntainliiton v. 1956 päättä-
män uuden perussäännön, kuitenkin sillä ehdolla että Helsingin kaupunki ei osallistu uuden 
perussäännön 2 §:ssä mainittuun toiminnan laajentamiseen eikä siitä aiheutuviin perusta-
mis- ja käyttökustannuksiin (30. 10. 789 §). 

Allergiasairaala. Kohonneiden hoitokustannusten suorittamista varten kaupunginval-
tuusto oikeutti sairaalalautakunnan ylittämään sairaanhoidon pääluokkaan Allergia-
sairaalaa varten merkittyä määrärahaa enintään 1.7 5 mmk (10. 4. 358 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että Allergiatutkimussäätiölle v. 1954 (ks. s. 73) tehdyn 
päätöksen mukaisesti asetetut rakentamisvelvollisuuden täyttämisen määräajat oli las-
kettava alkaviksi 8. 6. 1957 (11. 9. 614 §). 

Ammattilääketieteen säätiö. Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin ja Ammatti-
lääketieteen säätiön välillä Työterveyslaitoksen käyttämisestä v. 1956 (ks. s. 39) tehdyn 
sopimuksen 2) kohta muutettaisiin 1. 8. lukien kuulumaan seuraavasti: 

2) helsinkiläisillä on etuoikeus käyttää vähintään kymmentä (10) sairaansijaa laitok-
sessa. Sairaanhoidosta osastolla peritään helsinkiläisiltä enintään Marian sairaalaa varten 
vahvistettu, kulloinkin voimassa oleva hoitomaksu. Kaupunki suorittaa lisäksi laitokselle 
potilaiden hoidosta neljännesvuosittain kustakin hoitopäivästä 2 500 mk:n korvauksen, 
siten että tästä suoritetaan kunkin vuosineljänneksen alussa ennakkoa 2 mmk, lopputili-
tyksen tapahtuessa ao. vuosineljänneksen päätyttyä. Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti 
sairaalalautakunnan ylittämään talousarvioon tarkoitusta varten merkittyä määrärahaa 
enintään 1.8 3 mmk korotetun hoitopäivämaksun suorittamista varten (5. 6. 490 §). 
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Hoitopaikkojen varaaminen Tyrvään piirisairaalasta. Kaupunginval tuusto oikeutti 
sairaalalautakunnan tekemään Itä-Satakunnan mielisairaanhuoltopiirin liittohallituksen 
kanssa seuraavan sisältöisen sopimuksen: 

Itä-Satakunnan mielisairaanhuoltopiirin liittohallitus luovuttaa Tyrvään piirisairaa-
lasta Helsingin kaupungin käytettäväksi vähintään kymmenen (10) ja enintään kaksi-
kymmentä (20) hoitopaikkaa sairaalan B-osastolta seuraavilla ehdoilla: 

1) näille paikoille otetaan hoidettaviksi sellaisia Helsingin kaupungissa hengillekirjoi-
tet tuja miespuolisia mielitautipotilaita, jotka eivät ole vuodehoidon tarpeessa ja jotka 
saavat sairaalassa tarpeellisen lääkärin- ja laitoshoidon; 

2) Helsingin kaupunki suorittaa sen käytettäväksi luovutetuista hoitopaikoista vuosi-
neljänneksittäin korvauksena kuusisataakaksikymmentäviisi (625) markkaa hoitopäi-
vältä; 

3) Helsingin kaupunki sitoutuu huolehtimaan potilaiden kuljetuksesta piirisairaalaan 
ja sieltä takaisin sekä vastaamaan myös kuljetuskustannuksista; 

4) mikäli piirisairaalassa hoidettavana olevalle Helsingin kaupungin potilaalle joudu-
taan poikkeuksellisesti antamaan kirurgista tai muuta erikoishoitoa, joka poikkeaa sairaa-
lan omista hoitotoimenpiteistä, on piirisairaalalla oikeus laskuttaa Nikkilän sairaalaa 
näistä toimenpiteistä vahvistetun taksan mukaisesti; 

5) mikäli piirisairaala tarvitsee hoitopaikkoja omille potilailleen, sitoutuu Helsingin 
kaupunki tästä tiedon saatuaan luovuttamaan piirisairaalalle siltä käytettäväksi saamis-
taan sairaansijoista vähintään yhden (1) hoitopaikan viikossa, kuitenkin siten, että kaikki 
helsinkiläispotilaiden käytössä olevat hoitopaikat luovutetaan vaadittaessa piirisairaalalle 
viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa; 

6) tämä sopimus, jota on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopija-
puolelle, tulee voimaan 1.11. 1957, ja voidaan sopimus kokonaan irtisanoa kumpaisenkin 
asianomaisen puolelta noudattamalla kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa. 

Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan ylittämään sairaanhoidon 
pääluokan lukuun Nikkilän sairaala kuuluvia määrärahoja Erilaatuiset menot enintään 
767 000 mk sopimuksesta aiheutuvien hoitopäivämaksujen suorittamista varten Tyrvään 
piirisairaalalle kertomusvuonna (9. 10. 727 §). 

Seuraavat aloitteet päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi: 
Vt Tuomisen ym. aloite Pohjoisen sairaalan sijaintialueen määräämiseksi, arkkitehti-

kilpailun julistamiseksi sekä määrärahan varaamiseksi suunnittelua ja alustavia rakennus-
töitä varten (5. 6. 514 §). 

Vt Niemen aloite tutkimuksen suorituttamisesta riittävän tehokkaan sairaankuljetus-
autojen asemaverkoston aikaansaamiseksi (6. 3. 261 §). 

Vt Ruohosen ym. aloite vapaan jälkihuollon järjestämiseksi sokeritautia sairastaville 
(11.9. 652 §). 

Vt Thorströmin ym. aloite määrärahan merkitsemiseksi v:n 1958 talousarvioon Suomen 
Syöpäyhdistyksen toiminnan tukemista varten (8. 5. 426 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Sosiaaliohjesäännön sekä huoltolautakunnan alaisten huoltolaitosten ohjesäännön eräiden 
määräysten muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti hyväksyä Helsingin kaupungin sosiaaliohjesäännön muutokset kaupungin-
hallituksen mietinnön n:o 9 liitteen 2a ja huoltolautakunnan alaisten laitosten ohjesäännön 
muutokset em. mietinnön liitteen 2b mukaisesti. Sosiaaliministeriö oli 8. 8. vahvistanut 
kaupunginvaltuuston em. päätöksen (22. 5. 461 §, 11.9. 586 §, kunn. as. kok. n:o 73, 74). 

Huoltolaitosten hoitopäivämaksujen vahvistaminen. Kaupunginvaltuusto päätt i hyväk-
syä Kustaankartanon vanhainkodissa, Koskelan sairaskodissa ja Tervalammen työlaitok-
sessa annetusta hoidosta perittäväksi korvaukseksi 450 mk hoitovuorokaudelta, kuitenkin 
siten, että niissä tapauksissa, jolloin korvaus annetusta hoidosta huoltoapulain mukaisesti 
peritään valtiolta, korvaus on 1 000 mk hoitovuorokaudelta (20. 3. 294 §). 

Sosiaaliministeriö oli sittemmin vahvistanut Kustaankartanon vanhainkodin ja Koske-
lan sairaskodin hoitomaksutaksaksi 450 mk ja Tervalammen työlaitoksen osalta 400mkk:ksi 


