
122 2. Kaupunginhallitus 175 

Helsingin palokunnan soittokunnalle päätettiin samoista määrärahoista myöntää 
250 000 mk:n avustus Kööpenhaminaan tehtävää vierailumatkaa varten (28. 2. 770 §). 

Palolaitoksen henkilökunnan kesämajojen rakentaminen. Kiinteistölautakuntaa keho-
tettiin antamaan lupa palolaitoksen henkilökunnan kesämajojen rakentamista varten 
Varissaareen ja Pitkäsääreen sekä antamaan tarkemmat määräykset majojen lukumää-
rästä, suuruudesta ja sijoituksesta (19. 12. 3 460 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 
Terveydenhoitovirasto. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan 

lykkäämään terveydenhoidontarkastajan, terveydenhuoltolääkärin ja terveydenhoito-
viraston apulaislääkärin virkojen haettavaksi julistamisen toistaiseksi, kuitenkin enintään 
kertomusvuoden loppuun saakka (31. 5. 1 658 §, 8. 8. 2 154 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti, että terveydenhoidontarkastaj an viran 
haettavaksi julistaminen lykättäisiin siksi, kunnes tehtäviä ja palkkausta koskevat esi-
tykset olisi lopullisesti hyväksytty, kuitenkin enintään 31.3. 1958 saakka (19. 12. 3 505 §). 

Huoneenvuokratoimiston palveluksesta 31. 12. vapautuva tp. toim.apul. Marjatta 
Peltosalo päätettiin palkata lautakunnan toimiston vähintään 11. palkkaluokan toimisto-
apulaisen virkaan (19. 12. 3 443 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että terveyssisar Lempi Soini oikeutettaisiin 
toimimaan kaupungin kunnallisena terveyssisarena 16. 5. jälkeen, jolloin hän täyttää 60 v 
toistaiseksi ja enintään 16. 5. 1959 saakka (25. 4. 1 296 §). 

Terveyssisar Aune Hööki oikeutettiin edelleen käyttämään omaa henkilöautoaan 
vahvistettua korvausta vastaan tavanmukaisilla ehdoilla (17. 1. 283 §). 

Satamalaitoksen käytössä ollut henkilöauto AF-495 päätettiin siirtää korvauksetta 
terveydenhoitoviraston käyttöön ja merkitä sen irtaimistoluetteloon (khn jsto 10. 4. 
5 550 §, 24. 4. 5 600 §). 

Viraston käytössä ollut Austin A 70 -merkkinen henkilöauto AK 793 päätettiin poistaa 
irtaimistoluettelosta sekä antaa rakennusviraston myytäväksi (khn jsto 31. 5. 5 812 §). 

Terveydenhoidontarkastaj an johtosäännön vahvistaminen. Merkittiin tiedoksi, että lää-
kintöhallitus oli 23. 1. vahvistanut kaupunginvaltuuston v. 1913 ja v. 1946 hyväksymän 
Helsingin kaupungin terveydenhoidontarkastaj an johtosäännön noudatettavaksi 1. 1. 
1956 lukien toistaiseksi ja korkeintaan kertomusvuoden loppuun (7. 3. 834 §). 

Kyyhkysten hävittäminen. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin toistaiseksi suoritta-
maan ylikomisario Erik Lindströmille ja hänen alaisilleen poliisimiehille kyyhkysten 
ampumisesta 40 mk:n palkkio hävitettyä kyyhkystä kohti (21. 2. 677 §). 

Kyyhkyslakan rakentaminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää Djurskyddsföreningen 
i Helsingfors -nimiselle yhdistykselle 50 000 mk:n avustuksen kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista kyyhkyslakan rakentamista varten Teknillisen Korkeakoulun ulla-
kolle sillä ehdolla, että ennen rakentamista lakan piirustukset esitetään terveydenhoito-
lautakunnalle ja että kyyhkyslakkaa hoidetaan lautakunnan antamien ohjeiden mukai-
sesti (22. 8. 2 238 §). 

Eläinlääkintäosasto. Teurastamolla olevan takavarikoimisaseman hoitajan 2 800 mk:n 
suuruisen kuukausipalkkion suorittamista varten myönnettiin 33 600 mk terveydenhoidon 
pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (31. 1. 461 §). 

Maidontarkastamon näytteidenottajien työaikaa koskeva valitus. E rää t maidontarkasta-
mon näytteidenottajat olivat valittaneet kaupunginhallituksen v. 1956 (ks. s. 171) teke-
mästä näytteidenottajien työaikaa koskevasta päätöksestä. Kaupunginhallitus päätti 
lääninhallitukselle annettavassa selityksessään esittää, että valitus jätettäisiin tutki t ta-
vaksi ottamatta sekä siltä varalta, että asia otettaisiin käsiteltäväksi hallinto-oikeudelli-
sena riita-asiana, että valitus kaupunginlakimiehen esittämillä perusteilla hylättäisiin, 
koska työneuvoston 29. 12. 1955 tekemän päätöksen antamisen jälkeen olosuhteet eivät 
olleet muuttuneet ja koska työneuvosto mainitussa päätöksessään oli antanut luvan pitää 
näytteidenottajia työssä klo 2:sta lähtien. Päätös olisi voimassa 30. 9. saakka. Muilta 
osin oli noudatettava työaikalain säännöksiä (16. 5. 1 523 §,28. 11.3 235 §). 

Yleisjaosto päätti oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan palkkaamaan toim.apul. 
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Hilppa Perttusen virka-ajan ulkopuolella järjestämään maidontarkastamon arkiston hä-
nen palkkansa mukaisesta, maidontarkastamon määrärahoista Muut palkkamenot makset-
tavasta kiinteästä tuntipalkasta (khn jsto 9. 1. 5 066 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin Maidontarkastusyhdistykseltä ei peritä takai-
sin v. 1948 liikaa suoritettua 1 12 320 mk:n ja v. 1949 liikaa suoritettua 68 440 mk:n suu-
ruista erää niistä maksuista, jotka kaupunki on ko. vuosina suorittanut yhdistykselle mai-
dontuotantopaikkojen hygienisistä tarkastuksista (7. 2. 517 §). 

Ammattientarkastus. Kaupunginhallitus päätti nimityksellä vahvistaa dipl.ins. Maija-
Liisa Liedon vaalin 21. palkkaluokkaan kuuluvan ammattientarkastajan virkaan 5 vuo-
deksi 1. 10. alkaen (7. 11.3011 §, ks. s. 31). 

Lastenpsykiatrin toimisto. Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista myönnettiin 321 800 mk talossa Toinen linja 16 sijaitsevan oppivelvollisten 
lasten luettelon käytössä olevan huoneiston muuttamiseksi lastenpsykiatrin toimiston 
käyttöön soveltuvaksi (27. 6. 1 946 §). 

Kouluhammasklinikkaan päätettiin palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat, joiden 
palkkaluokka on merkitty sulkuihin viran nimen jälkeen: Merimiehenkadun kouluham-
masklinikkaan haaraklinikanhoitaja (29), neljä kouluhammaslääkäriä (16), kaksi klinikka-
apulaista (12) ja siivooja-eteisvalvoja (6) 1.6. toistaiseksi ja kauintaan 31. 12. saakka 
(6. 6. 1 730 §); Pohjois-Haagan ja Maunulan kouluhammasklinikoihin kumpaankin klini-
kanhoitaja (29) ja klinikka-apulainen (12) sekä Malmin kouluhammasklinikkaan kaksi 
kouluhammaslääkäriä (16) kaikki 16. 9. lukien kertomusvuoden loppuun. Palkkojen mak-
samista varten myönnettiin 1 059 800 mk ao. määrärahoista (22. 8. 2 235 §). 

Veneeristen tautien poliklinikalla suoritetun uudelleenjärjestelyn johdosta oli tervey-
denhoitolautakunta 27. 6. 1956 päättänyt tarjota veneeristen tautien poliklinikan 28. 
palkkaluokkaan kuuluvan alilääkärin kokopäivä viran lääket.lis. Jorma Tuohimäelle, 
jonka siihenastinen työaika poliklinikalla oli ollut 3 tuntia. Tyytymättömänä terveyden-
hoitolautakunnan päätökseen oli tri Tuohimäki valittanut asiasta kaupunginhallitukseen, 
koska tässä tapauksessa ei hänen mielestään voitu vedota virkasäännön 11 §:n tarkoitta-
maan muutettuun virantoimitusvelvollisuuteen. Veneeristen tautien poliklinikalla suori-
tetut uudelleenjärjestelyt olivat nim. niin laajakantoisia, että ko. virka olisi katsottava 
uudeksi viraksi, joka tavallisessa järjestyksessä olisi julistettava haettavaksi. Terveyden-
hoitolautakunta oli myöhemmin ilmoittanut määränneensä terveydenhoitolain 27 §:n ja 
kunnallislain 209 §:n nojalla, että päätös valituksesta huolimatta oli pantava täytäntöön. 
Samalla lautakunta oli päättänyt irtisanoa alilääkäri Tuohimäen kuukauden kuluttua irti-
sanomisesta. Palkkalautakunta oli antamassaan lausunnossa huomauttanut, että lääkä-
reitä ei voitu asettaa eri asemaan muihin viranhaltijoihin verraten, kun kysymyksessä oli 
laitoksen uudelleen organisointi. Lisäksi oli viran katsottava luonteensa ja tehtäviensä 
puolesta pysyneen samana, joten ei ollut kyseessä uusi virka. Näin ollen valitus olisi hy-
lättävä. Kaupunginhallituksen hylättyä tri Tuohimäen valituksen oli hän valittanut 
asiasta lääninhallitukselle, joka oli, koska terveydenhoitolautakunnan päätös ei sisältänyt 
sellaista ratkaisua, josta lain mukaan voitiin valitusteitse hakea muutosta ja kun kaupun-
ginhallituksen ei siis olisi tullut ottaa ko. valitusta käsiteltäväkseen, kunnallislain 175 §:n 
2 momentin ja 179 §:n perusteella kumonnut ja poistanut kaupunginhallituksen hylkäävän 
päätöksen (24. 1. 351 §, 23. 5. 1 579 §, v:n 1956 kert. I osan s. 31). 

Kaupunginhallitus päätti valittaa lääninhallitukseen veneeristen tautien poliklinikan 
v:n 1952 valtionavun maksamista koskevasta lääkintöhallituksen päätöksestä (13. 6. 
1 831 §). 

Äitiys-ja lastenneuvolat. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraamaan Tapanilasta 
talossa Aamuruskontie 5 sijaitseva kaksi huonetta ja keittiön käsittävä huoneisto äitiys- ja 
lastenneuvolan käyttöön, sen jälkeen kun siihen olisi asennettu keskuslämmitys, 23 000 
mk:n kuukausivuokrasta, johon sisältyy korvaus lämmöstä. Sopimus oli tehtävä kolmeksi 
vuodeksi siten, että se sen jälkeen jatkuisi vuoden kerrallaan, irtisanomisaika kolme kuu-
kautta, sekä lisäksi sillä ehdolla, että vuokranantaja vastaisi huoneiston korjauksista 
vuokra-aikana ja hyväksyisi saman talon ylemmästä kerroksesta vuokratun neuvolahuo-
neiston vuokrasuhteen päättymisen alakerroksen huoneiston vuokrakauden alkaessa 
(31. 5. 1 657 §). 

Huoneistojen varaaminen Pohjois-Herttoniemen ja Toukolan neuvoloita varten, 
ks. s. 242, 243. 
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Pohjois-Herttoniemen äitiys- ja lastenneuvolan kaluston perushankintojen suorittami-
seksi kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan ylittämään äitiys- ja lasten-
neuvolain kaluston hankintamäärärahoja enintään 589 180 mk (4. 7. 2 021 §). 

Tapanilan äitiys- ja lastenneuvolan käytöstä poistettu tutkimuspöytä päätettiin myydä 
500 mk:n hinnasta (khn jsto 9. 10. 6 425 §). 

Käteiskassat. Terveydenhoitolautakunnan alaisten laitosten ja toimistojen ennakko-
varojen määrät vahvistettiin lautakunnan ehdotuksen mukaisesti (khn jsto 20. 2. 5 283 §, 
31. 5, 5 793 §). 

Suomen Punaisen Ristin Maunulan osaston ylläpitämän leikkikoulun lasten terveyden-
hoito päätettiin ottaa terveydenhoitolautakunnan valvontaan 1. 5. alkaen, sillä ehdolla 
että leikkikoulun käytettävissä olisi riittävä, ammattitaitoinen henkilökunta, että kaikki 
laitoksen huostassa olevat lapset merkittäisiin Maunulan lastenneuvolan kirjoihin ja että 
huoneistossa suoritettaisiin riittävän tehokas siivous ja tuuletus sen jälkeen kun se on ollut 
Helsingin kaupungin 400-vuotiskodin käytössä (2. 5. 1 375 §). 

Sairaalat 
Sairaalain tilivirastoon päätettiin ajaksi 1. 11.—31. 12. palkata 23. palkkaluokan mu-

kainen tilapäinen kustannuslaskentakoulutuksen saanut viranhaltija hoitamaan Kivelän 
sairaalan ja Helsingin keskusmielisairaalan Kivelän osaston käyttökustannusten erottami-
sesta aiheutuvaa jatkuvaa tilinpitoa. Mainitun viranhaltijan palkkaamista varten myön-
nettiin 114 400 mk ao. määrärahoista (24. 10. 2 866 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä 287 100 mk tilapäisen toimistoapulaisen 
palkkaamiseksi sairaala virastoon 1.4. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden 
loppuun 12. palkkaluokan mukaisilla palkkaeduilla, sillä edellytyksellä että virkaan valit-
tavalla olisi vähintään 7 000 nettolyönnin konekirjoitusnopeus 30 minissa (7. 3. 830 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 27. 5. kumonnut lääninoikeuden 
valituksenalaisen päätöksen ja samalla hylännyt Kerttu Okkolan valituksen, joka koski 
sairaalaviraston kanslianhoitajan viran täyttämistä (8. 8. 2 149 §). 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
358 000 mk:n määrärahan sairaalain tilivirastoon hankittavien uusien tilikorttien painat-
tamista varten (khn jsto 27. 12. 6 856 §). 

Sairaalain päivystyksen järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti kumota v. 1947 
(ks. s. 152) tekemänsä päätöksen päivystyksen järjestämisestä kaupungin sairaaloissa 
sekä vahvistaa sen kaupunginvaltuuston v. 1946 (ks. s. 10) tekemän päivystystyön järjes-
telyä kaupungin virastoissa koskevan päätöksen mukaisesti (7. 2. 524 §, v:n 1956 kert. 
I osan s. 124). 

Eräiden lääkärien määrääminen hoitamaan toista virkaa oman virkansa ohella. K a u p u n -
ginhallitus päätti hyväksyä sairaalalautakunnan ko. asiaa koskevan päätöksen täytän-
töönpantavaksi siten muutettuna, että oman virkansa ohella toista virkaa hoitamaan 
määrätylle saatiin suorittaa virkasäännön 33 §:n mukaisesti vain hänen oman virkansa 
mukainen palkka (4. 7. 1 970 §, ks. v:n 1951 kunn. as. kok. s. 139). 

Obduktioissa avustavien henkilöiden palkkioiden korottaminen. Sellaisissa kaupungin 
sairaaloissa, joissa ei ole obduktioapulaisen virkaa, päätettiin ruumiinavauksessa avusta-
valle henkilölle suorittaa 1 500 mk:n palkkio jokaisesta obduktiosta 1.11. lukien (21. 11. 
3 169 §). 

Sairaalamaisten huoltolaitosten henkilökunnan vuosilomat ja työvoimakysymys, ks. s. 189. 
Sairaanhoitajaoppilaiden käyttäminen sairaanhoitajien vuosilomasijaisina. Kaupung in 

sairaaloihin päätettiin kesän aikana ottaa sairaanhoitajien vuosilomasijaisiksi kahden 
vuoden sairaanhoitajakoulutuksen saaneita sairaanhoito-oppilaita, joille saatiin sijaisuus-
ajalta suorittaa 13. palkkaluokan peruspalkan mukainen palkkio (8. 8. 2 152 §). 

Sairaalain viranhaltijain sairauslomia ja niihin liittyvien lääkärintodistusten tarkistamista 
koskeva sairaalalautakunnan ilmoitus merkittiin tiedoksi (31. 10. 2 911 §). 

Luontoisedut. Sairaalalautakuntaa kehotettiin supistamaan virka-asuntojen siivousta 
päätöspäivästä lähtien sitä mukaa kuin vastaavaa työvoimaa voidaan siirtää muihin teh-
täviin ja siten välttämään uuden siivoustyö voiman palkkaaminen. Ateriakorvaukset olisi 
myös viipymättä korotettava luontoisetusäännön edellyttämälle tasolle (1.8. 2 117 §). 

Kaupunginhallitus päätti täydentää v. 1956 (ks. s. 174) tekemäänsä päätöstä siten, 
Kunnall.kert. 1957, I osa 12 
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että niin kauan kuin aviopuolisot joutuvat asumaan erikseen yksinäisen henkilön huo-
neessa, he ovat kumpikin myös oikeutetut saamaan yksinäiselle henkilölle kuuluvat luon-
toisedut vuode- ja liinavaatteineen sekä kalustoineen (1. 8. 2 103 §). 

Kaupunginhallitus päätti toistaiseksi peruuttaa sairaaloiden ulkopuolella asuville 
viranhaltijoille v. 1951 (ks. s. 142) myönnetyn oikeuden pesettää yksityispesuaan sairaaloi-
den pesuloissa 50 mk:n kilohintaan. Mainittu kielto koskee myös sairaala-asunnoissa 
asuvia viranhaltijoita, Nikkilän sairaalaa kuitenkaan lukuun ottamatta. Työvaatteet 
sekä sairaala-asunnoissa asuvien liinavaatteet, jotka kuuluvat sairaalan omistukseen, saa-
tiin kuitenkin edelleenkin pesettää sairaaloiden pesuloissa (31. 1. 416 §). 

Sairaalain rahavarojen kuljettaminen. Rahatoimiston esityksestä kaupunginhallitus 
päätti sairaalain ryöstövakuutussopimusten muuttamisesta (21. 11. 3 150 §). 

Kuorma-autojen moottoriajoneuvovero. Merkittiin tiedoksi valtiovarainministeriön il-
moitus siitä, ettei se ollut suostunut kaupungin sairaalain käytössä olevien kuorma-autojen 
vapauttamiseen moottoriajoneuvoverosta (21.2. 682 §). 

Sairaalalautakunnan vaalitoimikunnan kertomusvuoden palkkiot yhteensä 88 200 mk 
päätettiin suorittaa sairaalalautakunnan määrärahoista Palkkiot (khn jsto 3. 4. 5 510 §, 
19. 6. 5 941 §, 2. 10. 6 390 §, 27. 12. 6 853 §). 

Sairaalalautakunnan hankintatoimikunnan kertomusvuoden palkkiot, yhteensä 79 800 
mk, saatiin suorittaa em. määrärahoista (khn jsto 3.4. 5 511 §, 19.6. 5 942 §, 2. 10. 6 389 §, 
27. 12. 6 854 §). 

Sairaalamaksut. Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli vahvistanut kaupunginval-
tuuston päätöksen (ks. s. 31), joka koski sairaanhoito- ja synnytyslaitosten sairaalamak-
suja. Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 23. 1. tekemä päätös, 
sikäli kuin se koskee päätöksen I A kohdassa mainittuja sairaalamaksuja Marian, Auroran, 
Kivelän ja Malmin sairaaloissa sekä kaupungin sairaansijoista Suomen Punaisen Ristin 
sairaalassa ja II kohdassa mainittuja, sairaalalautakunnan alaisilla poliklinikoilla perittä-
viä maksuja, pannaan täytäntöön 1. 6. lukien (23. 5. 1 580 §). 

Marian ja Kivelän sairaaloiden käyttäminen yliopisto-opetukseen. Kaupunginval tuus to 
oli oikeuttanut kaupunginhallituksen tekemään Helsingin Yliopiston kanssa sopimuk-
sen kaupungin sairaaloiden käyttämisestä yliopisto-opetukseen siten, että Marian ja Kive-
län sairaalaa koskevat vuotuiset korvaukset vahvistettaisiin yliopiston rehtorin kanssa 
tehdyn sopimuksen mukaisesti yhteensä 40 mmk:ksi, jolloin lääkärien palkkaaminen ta-
pahtuisi entisten perustelujen mukaisesti, eli valtion toimesta. Yliopiston rehtori oli puo-
lestaan edellyttänyt kaupungin suorittavan ko. lääkärien palkan. Opetus- ja sairaala-
asiain johtaja oli asian johdosta maininnut, että jos v. 1937 (ks. s. 38) tehdyssä sopimuk-
sessa käytettyä menettelytapaa sovelletaan v:n 1956 kustannuksiin, saadaan korvaus-
summaksi yliopiston käytössä olevista Marian sairaalan 66 sairaansijasta 40 540 856 mk 
ja Kivelän sairaalan 120 sairaansijasta 45 334 944 mk. Kun aikaisemmat sopimukset oli-
vat päättyneet v:n 1956 lopussa, oli kaupunginhallitus asian pikaiseksi ratkaisemiseksi 
katsonut, että kaupunki voisi tyytyä 40 mmk:n suuruiseen yhteiseen korvaukseen ko. 
sairaaloiden osalta sillä edellytyksellä, että sopimus tehtäisiin vain kahdeksi vuodeksi ja 
siten, että lääkärien palkkaaminen yliopiston käytössä oleville klinikoille tapahtuisi samo-
jen perusteiden mukaan kuin ennenkin. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Helsingin 
Yliopiston rehtorille, että kaupunginvaltuuston 22.5. (ks. s. 32, 34) vahvistamaa korvausta 
Marian ja Kivelän sairaaloiden käyttämisestä yliopisto-opetukseen oli pidettävä niin koh-
tuullisena, ettei kaupunginhallitus katsonut olevan aihetta tehdä kaupunginvaltuustolle 
esitystä sen alentamiseksi (29. 8. 2 334 §). 

Sairaanhoitajaoppilaiden harjoittelu kaupungin sairaaloissa. Kaupunginhal l i tus pää t t i , 
että Marian ja Nikkilän sairaaloihin saataisiin ottaa kertomusvuoden aikana Svenska sjuk-
sköterske-hälsosysterskolan -nimisen laitoksen oppilaita käytännölliseen harjoitteluun ja 
että heille saataisiin mainittuna aikana antaa sairaaloissa ruoka 90 mk:n suuruista 
ateriakorvausta vastaan (14. 2. 607 §). 

Sairaalain lämmitysaineiden hankintoihin käytettyjen varojen kirjaaminen. Kaupungin-
hallitus päätti, että sairaalalautakunnan alaisissa laitoksissa saa kassavaroja olla sidottuna 
polttoainevarastoihin enintään seuraavat määrät: Marian sairaala 2.5 mmk, Auroran sai-
raala 12 mmk, Kivelän sairaala 3 mmk, Nikkilän sairaala 22 mmk ja Malmin sairaala 
350 000 mk. Mainittujen laitosten lämpökustannukset oli ensin kirjattava varastotilille, 
jolta kuukausittain siirrettäisiin Y^ talousarviossa olevasta määrärahasta ao. lämpötilille. 
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Mikäli vuoden lopussa suoritettavassa inventoinnissa todettaisiin kulutuksen ylittäneen^ 
talousarviossa varatun määrän, olisi ylityslupa haettava tavanomaisessa järjestyksessä-
(21.3. 962 §). 

Marian sairaala. Sairaalalautakuntaa kehotettiin julistamaan sairaalan 31. palkka-
luokkaan kuuluva laboratorioylilääkärin virka uudelleen haettavaksi, hakuaika 30 p. 
Hakuilmoituksessa oli mainittava, että erikoispätevyyttä laboratoriotutkimusten alalla 
pidettiin tarpeellisena (26. 9. 2 579 §). 

Vielä päätettiin Marian sairaalaan palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat: kirurgi-
selle osatolle K. VIII apulaislääkäri 15. 3. lukien kertomusvuoden loppuun 25. palkkaluo-
kan mukaisella palkalla (28. 2. 761 §); 12. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulainen ki-
rurgisen osaston kansliaan 1. 4. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun 
(14.3. 927 §); 11. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulainen kirurgiselle poliklinikalle 
ja sisätautien poliklinikalle yhteisesti 1.4. lukien (21.3. 980 §) sekä taloustoimistoon 
tammikuun 1958 ajaksi toimistoapulainen 11. palkkaluokan mukaisella palkalla (19. 12. 
3516 §). 

Eräät Marian sairaalan viranhaltijat oikeutettiin kertomusvuoden aikana suorittamaan 
ylitöitä kaikkiaan yhteensä 300 tuntia (khn jsto 3. 4. 5 512 §, 16. 10. 6 471 §). 

Invaliidisäätiön lääkitys voimisteluopisto ja valtion lääkintävoimistelukurssit oikeu-
tettiin käyttämään Marian sairaalaa oppilaidensa harjoittelusairaalana 1.9. lukien tois-
taiseksi. Oppilaat oikeutettiin ruokailemaan sairaalassa 65 mk:n ateriakorvausta vastaan 
(8.8. 2 160 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan käyttämään Marian sairaalan 
kaluston hankintamäärärahoja enintään 381 500 mk, niitä tarvittaessa ylittäen, kaluston 
hankkimista varten Kalevankatu 54:ssä sijaitsevaan asuntolaan (2. 5. 1 376 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 580 000 mk Marian sairaalan keskusrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän paran-
tamista varten (24. 1. 347 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin seuraavat määrärahat: 900 000 mk osaston K. 3 korjaus-
töiden loppuun suorittamista varten ja 3.8 mmk entisen lastenosastorakennuksen n:o 9 
muuttamista varten 3 kirurgiseksi osastoksi, josta summasta saatiin käyttää enintään 
675 000 mk asuntorakennuksen n:o 12 vesikaton uusimiseen (3. 1. 462 §, 3. 10. 2 674 §); 
2.4 mmk sairaalan yhdistämiseksi sähkölaitoksen kaukolämpöverkkoon (13. 6. 1 841 §). 

Kaupunginhallitus teki kertomusvuonna joukon päätöksiä, jotka koskivat virka-
asuntojen luovuttamista Marian sairaalan viranhaltijoille (14. 2. 577 §, 28. 3. 1 044 §, 
17. 4. 1 245 §, 6. 6. 1 697 §, 4. 7. 1 998 §, 22. 8. 2 239, 2 240 §, 4. 9. 2 409 §, 7. 11.3 018— 
3 020 §). 

Lääkärintutkimusta tai hoitoa tarvitsevien juopuneiden henkilöiden toimittaminen 
poliklinikalle ks. s. 186. 

Auroran sairaalan 31. palkkaluokan lasten kirurgisten tautien osastoryhmän ylilääkä-
rin virkaan v. 1956 (ks. s. 177) valitun lääket. lis. Lars Gripenbergin vaali vahvistettiin 
nimityksellä 18.2. lukien (10. 1. 193 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää sairaalan bakteriologisen laboratorion ylilääkärille 
Nils Oker-Blomille eron virastaan 1. 8. lukien (23. 5. 1 576 §). 

Samalla määrättiin apulaislääkäri Odd Wager hoitamaan bakteriologisen laboratorion 
ylilääkärin virkaa siihen kuuluvin palkkaeduin, kunnes virka täytettäisiin ja virkaan valit-
tu ryhtyisi sitä hoitamaan (22. 8. 2 242 §). Myöhemmin kaupunginhallitus valitsi ja nimi-
tyksellä vahvisti dosentti, lääket. ja kir.tri OddWagerin vaalin em. virkaan (17.10. 2 800 §r 
•21. 11.3 177 §). 

Vielä päätettiin Auroran sairaalaan palkata kertomusvuoden ajaksi seuraavat tila-
päiset viranhaltijat, joiden palkkaluokka on merkitty sulkuihin viran nimen jälkeen: 
polio-osastolle 1. 1. —30. 4. väliseksi ajaksi yksi osastonhoitaja (18), 12 sairaanhoitajaa 
ja kaksi lääkintävoimistelijaa (15), 24 apuhoitajaa (12), yksi apumies (11) ja kaksi lasin 
pesijää (8). Samaksi ajaksi saatiin vielä palkata hengitys valvojia 136mk:n tuntipalkalla ja 
mahdollisesti tarvittavia sairaanhoitajia yksityishoitajan tuntipalkalla (3. 1. 100 §); 1. 5. 
lukien yksi osastonhoitaja (18), neljä mielisairaanhoitajaa (16), 23 sairaanhoitajaa ja 
2 lääkintävoimistelijaa (15), 12 lastenhoitajaa (13), 12 apuhoitajaa ja yksi apumies (12) 
sekä kaksi lasinpesijää (8), lisäksi saatiin palkata tarpeellinen määrä hengitysvalvojia 
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140 mk:n tuntipalkalla (23. 5. 1 577 §); pesulaitoksen hoitaja 1. 4. lukien (16) (14. 3. 928 §); 
lämmittäjä ajaksi 1. 1. —31.3. (14) ja ajaksi 1. —30.4. (15) (9.5. 1 431 §); 4 lämmittäjää 
15. 9. lukien (15) (8. 8. 2 150 §); autonkuljettaja 1. 5. lukien (15) (11. 4. 1 178 §). 

Auroran sairaalan apumies Frans Skogström oikeutettiin kertomusvuoden aikana toi-
mimaan sairaalan autonkuljettajana, josta hänelle suoritettiin 4 000 mk:n henkilökohtai-
nen palkanlisä kuukaudessa (10. 1. 198 §). 

Auroran sairaalan toimistoapulaisen Kaija Sirelin väärinkäytöksiä koskevat asiakirjat 
päätettiin lähettää asiamiestoimistolle syytetoimenpiteitä varten. Samalla kaupungin-
hallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa ryhtymään ao. valvontavelvollisia sairaala-
viranhaltijoita vastaan sellaisiin kurinpidollisiin toimenpiteisiin, mihin asia mahdollisesti 
antoi aihetta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti aikanaan tehdä kaupunginvaltuustolle 
esityksen asian ilmoittamisesta kunnallislain 101 §:n mukaisesti lääninhallitukselle (14. 11. 
3 079 §). 

Sairaalalautakunta oikeutettiin ottamaan Auroran sairaalan polio-osastolle ajaksi 1. 6. 
— 31. 12. valtion kroonisten hengityshalvauspotilaiden sairaalan lääkäri- ja hoitohenkilö-
kuntaa yhteensä n. 6—7 henkilöä oppimaan poliopotilaiden hoitoa osallistumalla työsken-
telyyn mainitulla osastolla. Heille myönnettiin oikeus ruokailla sairaalassa kulloinkin 
voimassa olevaa ateriakorvausta vastaan, sillä edellytyksellä että sairaala henkilökuntaa 
osastoille palkatessaan ottaisi huomioon em. ylimääräisen työvoiman (31. 5. 1 656 §). 

Auroran uuden lastensairaalan suunnittelutyöhön osallistuneille ulkopuolisille asian-
tuntijoille päätettiin suorittaa yhteensä 444.075 mk:n palkkio tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen lukuun Talorakennukset kuuluvista ao. määrärahoista (31. 10. 2 920 §). 

Huoltolautakunnalle päätettiin ilmoittaa sosiaaliministeriön työhuoltotoimiston ilmoi-
tuksen perusteella, että lääkintöhallitus oli 7. 1. hyväksynyt Auroran sairaalan lasten ki-
rurgisten tautien osaston sellaiseksi sairaalaksi, jossa saadaan antaa invalidihuoltolain 
7 §:ssä tarkoitettuun lääkintähuoltoon kuuluvaa sairaalahoitoa. Lääkintöhallituksen 
hyväksymisen edellytyksenä oli ollut, että mainitun osaston käytössä olisi asianmukaiseen 
hoitoon perehtynyttä henkilökuntaa (7. 2. 522 §, 14. 3. 931 §). 

Vielä lääkintöhallitus oli hyväksynyt bakteriologisen laboratorion sukupuolilain 13 §:n 
4 momentissa tarkoitetuksi laboratorioksi (3. 10. 2 672 §). 

Auroran sairaalan kaluston hankintamäärärahoista saatiin käyttää 1.32 mmk Bur-
roughs Sensimatic -merkkisen kirjanpitokoneen hankkimista varten (17.4. 1 251 §); 
900 000 mk puhelinkeskuksen ja -verkoston laajentamista varten (20. 6. 1 895 §); vielä 
saatiin em. määrärahoja käyttää valaisimien hankkimista varten sairaalan rakennukseen 
nro 8 (20. 6. 1 861 § 29. 8. 2 330 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 1. i mmk keskusradio verkoston asentamista varten tarvittavine kovaäänislaitteineen 
Auroran sairaalan 5/1, 5/II, 7/1, 7/11, 8/1 ja 8/II osastoille (28. 2. 763 §) sekä 245 000 mk 
tilapäisen röntgenosaston kunnostamista varten rakennukseen nro 8 (2. 5. 1 377 §). 

Em. pääluokan lukuun Erinäisten hallintokuntain rakennusten korjaukset kuuluvista 
määrärahoista Sairaalat myönnettiin enintään 475 000 mk 7/1 osaston sisäkattojen kor-
jaamista varten (1. 8. 2 106 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
500 000 mk Auroran sairaalan alueella olevan kaatopaikan poistamiseksi ja peittämiseksi 
istutuksilla (24. 1. 365 §); 3.2 mmk kahden vanhan korkeapainekattilan tukimuurausten 
uusimista varten (28. 11.3 238 §) ja 970 000 mk loistehon kompensointilaitteiden hankki-
mista ja asentamista varten (26. 9. 2 578 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Cedercreutz & Railon laati-
mat Auroran sairaalan portinvartijan rakennuksen pääpiirustukset sekä myöntää 3 mmk 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan sano-
tun rakennuksen rakentamista varten (20. 6. 1 890 §, 3. 10. 2 671 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi sairaalalautakunnan esitykset eräiden virka-asuntojen 
määräämisestä (3. 1. 108 §, 24. 1. 364 §, 28. 2. 759 §, 4. 4. 1 119 §). 

Auroran Tennis -nimisen yhdistyksen käytettäväksi päätettiin luovuttaa korvauksetta 
rakennuksen nro 9 pohjoispuolella oleva n. 20x40 mm suuruinen alue, sillä ehdolla että 
yhdistys sitoutuu luovuttamaan alueen sairaalan käyttöön, heti kun sairaala sitä tarvit-
see, että alueen omistusoikeus jää edelleen kaupungille, että aluetta käytetään vain verkko-
pallokenttänä, jonka rakentamisesta ja kunnossapidosta yhdistys omalla kustannuksel-
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laan vastaa sekä että kenttää saa käyttää vain sairaalan oma henkilökunta (4. 7. 
2 016 §). 

Kivelän sairaalan röntgenapulaislääkärille päätettiin toistaiseksi ja kauintaan kerto-
musvuoden loppuun suorittaa säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtuvasta röntgen-
lääkärin tehtävien hoitamisesta Nikkilän sairaalassa 1 500 mk tunnilta ja Kivelän sai-
raalan patologisen osaston lääkärille samoin säännöllisen työajan ulkopuolella tapahtu-
vasta obduktioiden suorittamisesta Nikkilän sairaalassa 3 000 mk:n suuruinen palkkio 
kustakin ruumiinavauksesta, käyttäen tarkoitukseen Nikkilän sairaalan määrärahoja 
Muut palkkamenot. Mikäli matkaa Nikkilään ei voitu suorittaa kaupungin autolla, saatiin 
mainituille lääkäreille suorittaa edestakaisesta matkasta Nikkilään 1 500 mk, käyttäen 
tarkoitukseen ko. sairaalan määrärahoja Kuljetus- ja matkakustannukset (10. 10. 2 730 §). 

Sairaalalautakuntaa kehotettiin valitsemaan huoneenvuokratoimiston palveluksesta 
31. 12. vapautuva toimistoapulainen Maria Ström Kivelän sairaalan 1.1. 1958 avoimeksi 
tulevaan 12. palkkaluokkaan kuuluvaan toimistoapulaisen virkaan (19. 12. 3 445 §). 

Kivelän sairaalan apumiehille Lauri Paakkiselle ja Martti Sihvoselle päätettiin suo-
rittaa traktorinkulj ett ajan 14. palkkaluokan mukainen palkka viran mukaisine ikälisineen 
siltä ajalta, jolloin he kertomusvuoden kesän aikana olivat toimineet rakennusviraston 
puhtaanapito-osastolta lainatun traktorin kuljettajina (1. 8. 2 102 §). Myöhemmin pää-
tettiin Sihvoselle vielä suorittaa niiltä tunneilta, jolloin hän toimii traktorinkuljettajan 
sijaisena, 14. palkkaluokan ja 12. palkkaluokan, molemmat ikälisineen, mukaan lasketun 
tuntipalkan erotus apumiehen palkkansa lisäksi 1.10. lukien toistaiseksi (28. 11.3 243§). 

Kaupunginhallitus päätti kumota sairaalalautakunnan päätöksen, joka koski Kivelän 
sairaalan eräille viranhaltijoille myönnettyä oikeutta hoitaa sivutoimia. Samalla päätet-
tiin lautakunnalle huomauttaa, että sivutoimen hoitamista koskevan luvan myöntäminen 
kuului virkasäännön 12 §:n mukaan palkkalautakunnalle (4. 7. 1 970 §, v:n 1951 kunn. as. 
kok. s. 132). 

Kumoten sairaalalautakunnan 21. 12. 1956 tekemän päätöksen, joka koski päivystä-
neille laboratoriohoitajille vapaa-ajan muodossa myönnetyn korvauksen lisäksi suoritet-
tavaa, voimassa olevien päivystysmääräysten mukaista korvausta v:lta 1955—1956, kau-
punginhallitus päätti oikeuttaa lautakunnan korvaamaan mainituille laboratoriohoita-
jille päivystyksestä aiheutuneen työn voimassa olevien ylityön korvaamisesta annettujen 
määräysten mukaisesti ko. ajalta, mikäli päivystyksestä ei rahallista korvausta ollut vielä 
suoritettu (10. 1. 137 §, 28. 2. 762 §). 

Kivelän sairaalan liinavaatevaraston apul. hoit. Tyyne Koppisen henkilökohtaiseksi 
työajaksi määrättiin 7 tuntia päivässä (7. 2. 519 §). 

Merkittiin tiedoksi lääninhallituksen ja korkeimman hallinto-oikeuden päätökset, 
joilla oli hylätty Kivelän sairaalan sosiaalihoitajan Linda Alitu van valitukset, jotka koski-
vat kurinpitoasiaa (10. 1. 189 §, 4. 9. 2 404 §). 

Invaliidisäätiön lääkitys voimisteluopisto ja valtion lääkintävoimistelukurssit oikeu-
tettiin käyttämään Kivelän sairaalaa oppilaittensa harjoittelusairaalana aikana 2. 9 .— 
20. 12. 1957 ja 14. 1. — 31.5. 1958. Oppilaat oikeutettiin ruokailemaan sairaalassa aikana 
2. 9. —30. 9. 65 mk:n ateriakorvausta vastaan (19. 9. 2 531 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
1.9 mmk sairaalan paloturvallisuustöiden kiireellistä suorittamista varten (17. 4. 1 247 §). 

Sydänlaboratorion perustamisesta Kivelän sairaalaan johtuvien töiden suorittamista 
varten kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä v:n 1958 talousarvioehdotukseen 
3.6 mmkin suuruisen määrärahan (4. 9. 2 403 §). 

Suomen Ylioppilaskuntien Liiton Terveydenhoitosäätiölle päätettiin 5 000 mk:n 
hinnasta myydä Kivelän sairaalan käytöstä poistettu pienoisröntgenkuvauslaitteen jalus-
taosa (khn jsto 6 .2 .5 231 §). 

Lääkintäsähkö Oyrlle päätettiin myydä käytöstä poistettu suurjännitekytkin 7 000 
mk:n hinnasta (khn jsto 5. 6. 5848 §). 

Kovaosaisten Ystävät -nimiselle yhdistykselle luovutettiin korvauksetta Kivelän sai-
raalan käytöstä poistetut 40 jakkaraa käytettäväksi tuberkuloottisia toipilaita varten 
perustettavan neljännen Veljeskodin kalustamiseen (khn jsto 31. 5. 5 808 §). 

Helsingin mielisairaanhuoltopiiri. Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 
29. 4. päättänyt, ettei kaupunginvaltuuston 23. 1. (ks. s. 31) tekemä päätös, sikäli kuin se 
koski Helsingin mielisairaanhuoltopiirin keskusmielisairaalan hoitomaksuja, antanut 
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ministeriön taholta aihetta toimenpiteisiin. Samalla kaupunginhallitus päätti, että ko. 
päätös saatiin panna täytäntöön 1. 6. lukien (16. 5. 1 527 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että lääkintöhallituksen 19. 11. tekemiin, kaupungin A-luo-
kan mielisairaanhoitolaitoksia koskeviin päätöksiin, samoin 22. 11. tehtyihin, kaupungin 
B-luokan mielisairaanhoitolaitoksia koskeviin päätöksiin v:n 1956 valtionavun myöntä-
misestä haettaisiin muutosta (19. 12. 3 495 §). 

Kaupunginhallitus päätti valita ja nimityksellä vahvistaa dosentti, lääket. ja kir. tri 
Asser Stenbäckin vaalin Helsingin mielisairaanhuoltopiirin johtavan lääkärin 34. palkka-
luokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluvaan virkaan (26. 9. 2 575 §, 10. 10. 2 737 §). 

Helsingin mielisairaanhuoltopiirin johtavalle lääkärille ja Kivelän osaston ylilääkärille 
Sven Donnerille päätettiin 12. 5. lukien myöntää ero virastaan sekä määrätä virkaa hoita-
maan apul. ylilääk. Carl Borgström mainitusta ajankohdasta toistaiseksi ja siksi kunnes 
virka täytettäisiin ja virkaan valittu ryhtyisi sitä hoitamaan (9. 5. 1 428 §). 

Keskusmielisairaalan Kivelän osastolle päätettiin kertomusvuoden ajaksi palkata seu-
raavat tilapäiset viranhaltijat, joiden palkkaluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen 
jälkeen: kaksi mielisairaanhoitajatarta 1.4. lukien ja samoin kaksi mielisairaanhoitaja-
tarta 1. 10. lukien (14) (28. 3. 1 045 §, 19. 9. 2 530 §); lastenpsykiatriselle osastolle kaksi 
lastenhoitajaa 1. 1. 1958 lukien (13) (14. 11.3 073 §, 21. 11. 3 174 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että sairaalalautakunnan alistettu päätös, joka koski 
rva Toini Rovilan määräämistä hoitamaan keskusmielisairaalan tp. toimistoapulaisen 
virkaa 1. 7. lukien toistaiseksi, saatiin panna täytäntöön, siten että asianomainen mää-
rättiin hoitamaan ko. virkaa korkeintaan kertomusvuoden loppuun (22. 8. 2 209 §). 

Kivelän osaston elektroenkefalografilääkäri Erkki Huhmare oikeutettiin asumaan vai-
monsa ylihoitaja Elna Huhmaren virka-asunnossa (13. 6. 1 836 §). 

Kivelän osaston vs. kotisairaanhoidon alilääkäri Maria Lahdenperä oikeutettiin käyttä-
mään omaa autoaan virka-ajoihin 6. 8. lukien niin kauan kuin hän olisi mainitussa virassa. 
Hänelle myönnettiin oikeus saada vahvistettu korvaus tavanomaisilla ehdoilla (29. 8. 
2 331 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että Kivelän osaston, vastaan-
ottoaseman ja huoltotoimiston uudisrakennuksen tarkastettujen piirustusten perusteella 
rakennettavan rakennuksen kustannukset hyväksyttäisiin otettavaksi valtionavustusten 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (16. 5. 1 481 §). 

Kammio-osasto. Yleisjaosto päätti, että kaupungin ja Holvi Oy:n välillä 26. 9. tehtyyn 
(ks. s. 69) Kammion sairaalan kauppaan liittyvä irtaimisto siirretään sairaalalautakunnan 
hallintaan 1. 1. 1958 lukien (khn jsto 23. 10. 6 507 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 300 000 mk lämpimän veden varaajan hankkimista ja asentamista varten Kammio-
osastolle (24. 1. 360 §). 

Nikkilän sairaala. Kaupunginhallitus päätti, että Nikkilän sairaalan perhehoitoon 
sijoitettujen potilaiden hoitomaksun enimmäismäärä vahvistetaan kahdenkymmenen 
myös ruumiillisesti sairaan perhepotilaan osalta enintään 12 000 mk:ksi kuukaudessa ja 
muiden perhepotilaiden osalta enintään 10 000 mk:ksi kuukaudessa 1. 10. lukien (26. 9. 
2 576 §). 

Röntgenlääkärin tehtävien hoitaminen ja obduktioiden suorittaminen, ks. s. 181. 
Lääkintöhallitusta päätettiin pyytää vahvistamaan Nikkilän sairaalan sairaansijojen 

lukumäärä 1.1. 1958 lukien edelleen 1 100:ksi, joista 700 olisi naisten ja 400 miesten hoito-
paikkoja (31. 10. 2 913 §). Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli vahvistanut em. 
sairaansijojen paikkaluvun 1 100:ksi 31. 12. 1958 saakka (28. 11.3 242 §). 

Kaupunginhallitus päätti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen lääkintöhallituksen 
15. 5. tekemästä päätöksestä, joka koski Nikkilän sairaalan ulkoilualueeksi ostettavan 
määräalan kauppahinnan ottamista valtionavun suorittamista koskevaan yleiseen suunni-
telmaan (31. 5. 1 664 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa hakemaan muutosta 
siihen lääkintöhallituksen päätökseen, jolla sairaalan allas vaunujen hankintakustannuk-
siin oli myönnetty valtionapua vain 156 150 mk:n hankintakustannusten perusteella (12.12. 
3 398 §). 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus, ettei Nikkilän sairaalan X osasto-
rakennuksen vesi- ja viemärijohtojen kunnostamisesta aiheutuneita kustannuksia voitu 
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ottaa valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan. Ko. kustannuk-
set olivat valtion tilintarkastajan v:n 1954 kertomuksen mukaan sellaisia, jotka on suori-
tettava kunnossapito- ja käyttökustannuksiin myönnetyistä varoista (27. 6. 1 950 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 2.4 mmk sairaalan lämpökeskuksen kolmen korkeapainekat-
tilan kunnostamista varten (3. 1. 101 §); 2.6 mmk X osastorakennuksen vesi- ja viemäri-
johtojen uusimista varten (4. 7. 2 002 §) ja 4.3 mmk koneteknillisten laitteiden kiireellisiä 
korjaustöitä varten. Samalla kehotettiin vesilaitosta tutkimaan sairaalan vesijohtover-
kostossa mahdollisesti esiintyvät viat ja tekemään kaupunginhallitukselle esitys niiden kor-
jaamisesta (4. 7. 2 018 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Nikkilän sairaalaan rakennettavaksi suunnitellun 
sikalarakennuksen, jonka rakennussuunnitelma ja luonnospiirustukset oli hyväksytty 
v. 1955 (ks. s. 177), sijoituspaikka muutettaisiin siten, että sikalarakennus tulisi sijaitse-
maan luode-kaakkoissuunnassa kohtisuoraan sen alkuperäistä sijoituspaikkaa vastaan. 
Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Jalmari Peltosen laatimat, 6. 5. 
päivätyt sikalan pääpiirustukset (17. 4. 1 244 §, 4. 7. 2 019 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat vanhan hal-
lintorakennuksen muutostöiden 12.11. päivätyt pääpiirustukset. Samalla merkittiin 
tiedoksi sisäasiainministeriön päätös muutostöiden rakennuskustannusten ottamisesta 
valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan. Yleisten töiden lauta-
kunta oikeutettiin aloittamaan ko. muutostyöt ja käyttämään tarkoitukseen tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokkaan ko. tarkoitusta varten merkittyä 5.2 mmk:n 
määrärahaa (4. 12. 3 324 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan panemaan täytäntöön 29. 6. 
tekemänsä päätöksen Nikkilän sairaalan oikeuttamisesta hankkimaan Sisu K-/28/4500 
-merkkisen kuorma-auton, lavan, vararenkaan ja ohjaamon lämmityslaitteen 1.535 
mmk:n yhteishintaan, joka saatiin suorittaa sairaalan kaluston hankintamäärärahoista 
(4. 7. 1 970 §, 29.8.2 332 §). 

Nikkilän sairaalan vanha Fargo-merkkinen kuorma-auto päätettiin myydä eniten 
tarjoavalle voimassa olevien määräysten mukaisesti (khn jsto 13. 11. 6 615 §). 

Samaten saatiin sairaalan kalustoluettelosta poistettu kalusto myydä eniten tarjoa-
valle (khn jsto 4. 12. 6 745 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sairaalalautakunnan esityksen erään Nikkilän 
sairaalan virka-asunnon määräämisestä (3. 1. 107 §). 

Nikkilän sairaalan johtaja, ylilääk. Johan Runeberg ja sairaalan voim.op. Toivo Salo 
oikeutettiin säilyttämään henkilöautojaan sairaalan kylmässä lautarakenteisessa kalusto-
vajassa 1 500 mk:n kuukausikorvausta vastaan kumpikin, sekä alilääkäri Ragnar Lenck 
säilyttämään henkilöautoaan saman rakennuksen yhden auton tallissa 2 000 mk:n kuu-
kausikorvausta vastaan, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes sairaala tarvitsee 
mainitut tilat omaan käyttöönsä (3. 1. 106 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Osakepankin pitämään Nikkilän sai-
raalan henkilökuntaa varten kassakonttoria hallintorakennuksen tarkemmin määrättä-
vässä huoneessa palkanmaksupäivinä klo 13—18 sekä lisäksi yhtenä viikonpäivänä klo 
16—18, sillä ehdolla että pankki korvaa järjestelystä sairaalalle aiheutuvat kulut, joiden 
suuruuden sairaalalautakunta vahvistaa (6. 6. 1 729 §). 

Sipoon Sissit ja Kärpät nimisille partiolippukunnille myönnettiin oikeus käyttää yli-
lääkärin määräämiä Nikkilän sairaalan tiloja kokoontumispaikkoinaan toistaiseksi ja siksi 
kunnes sairaala tarvitsisi niitä omiin tarkoituksiinsa. Lupa myönnettiin sillä ehdolla, 
että lippukunnat suorittaisivat sairaalalle tilojen käytöstä aiheutuvat kulut ja huolehtisi-
vat siivouksesta sekä siitä, että järjestelystä ei aiheutuisi häiriötä sairaalan toiminnalle 
(khn jsto 5. 6. 5 849 §). 

Nikkilän B-mielisairaalan Salon osaston rakennukset päätettiin vakuuttaa täydestä 
arvostaan (12. 9. 2 452 §). 

Tuberkuloositoimistoon päätettiin palkata 18. palkkaluokkaan kuuluva tp. röntgen-
teknikko-autonkuljettaja 1. 9. lukien toistaiseksi ja kauintaan v:n 1958 loppuun (28 .11. 
3 239 §, 19. 12. 3 513 §). 

Merkittiin tiedoksi, että valtiovarainministeriö oli 3. 12. vapauttanut tuberkuloosi-
toimiston käytössä olevan kuorma-auton AD-869 v:lta 1958 suoritettavasta moottori-
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ajoneuvoverosta, sillä ehdolla että sitä käytettäisiin yksinomaan sairaiden kuljettamiseen 
ja tuberkuloosin vastustamistyöhön (19. 12. 3 512 §). 

Tuberkuloosiparantolan johtajalle päätettiin suorittaa tuberkuloosipiirin johtavan 
lääkärin tehtävien hoitamisesta 1.1. lukien 20 000 mk:n suuruinen erillinen kuukausi-
palkkio parantolan määrärahoja Muut palkkamenot käyttäen (24. 1. 362 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa tuberkuloosiparantolan tp. otolaryngologin palk-
kion 42 000 mk:ksi kuukaudessa 1. 10. 1956 lukien. Korotettu palkkio saatiin kokonai-
suudessaan suorittaa parantolan kertomusvuoden määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat, 
niitä enintään 90 000 mk:lla ylittäen (14. 2. 609 §). 

Kertomusvuoden ajaksi päätettiin tuberkuloosiparantolaan palkata tp. apulaislääkäri 
25. palkkaluokan mukaisella palkalla (24. 1. 353 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa palkkiot tuberkuloosiparantolassa suoritettavista 
kirurgisista toimenpiteistä, joihin liittyy tarvittava konsultaatioapu jälkihoidon aikana, 
sekä palkkiot saman sairaalan potilaille annettavista narkooseista 1.1. lukien seuraaviksi: 

Kirurgiset toimenpiteet: 
I ryhmä: Ihonalaisen rauhasen poisto. Rintaontelon tai sydänpussin kana-

vointi kylkiluun poistoineen tai ilman sitä. Pinnallinen märkä-
pesäkkeen aukaisu ja kasvaimen poisto 3 500 mk 

II ryhmä: Thoracoplastialeikkaukset eli rintakehän seinämän muovausleik-
kaukset tuberkuloottisen pesäkkeen tai muodostuneen ontelon 
eliminoimiseksi 10 000 mk 

III ryhmä: Intrathorakaaliset leikkaukset (kuten esim. decorticaatio keuh-
kon tai sen osan poisto tai niihin liittyviin verisuoniin kohdis-
tuva leikkaus) 20 000 » 

Narkoosit: 
Paikallispuudutus kaikissa muodoissaan 1 500 » 
Nukutus rinnanmuovausleikkauksissa 5 000 » 
Nukutus rintaontelon sisäisissä leikkauksissa 10 000 » 

Em. narkooseista suoritettaviin palkkioihin sisältyy myös anestesiaan liittyvinä toi-
menpiteinä hengitysteihin asetettavat sulkuesteet ja bronchoskooppiset hoidolliset toi-
menpiteet leikkausten aikana, näiden jälkeen ja tarvittaessa myös jälkihoidon aikana kuin 
myös osallistuminen jälkihoitoon (17. 10. 2 805 §). 

Merkittiin tiedoksi, että tuberkuloosiparantolan hoitopaikkaluku oli lääkintöhallituk-
sen päätöksen mukaisesti 1.11. 1956 lukien vahvistettu 549:ksi, joista 10 paikkaa oli lapsi-
potilaita varten Auroran sairaalassa (24. 1. 353 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että tuberkuloosi-
parantolan vakinaisten sairaansijojen lukumäärä vahvistettaisiin 400:ksi ja Auroran 
sairaalan tuberkuloottisten lapsipotilaiden sairaansijojen lukumäärä 10:ksi, sekä että 
parantolan ylimääräisten sairaansijojen lukumäärä vahvistettaisiin 139:ksi (21.11. 
3 173 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhalli-
tuksen käyttövaroista myönnettiin 5.4 mmk uuden muuntamon rakentamiseksi tuber-
kuloosiparantolaan ja 300 000 mk parantolan asuinhuoneiden varustamiseksi Abloy-
lukoilla (31. 1.462 §). 

Merkittiin tiedoksi, että tuberkuloosiparantolan lämpökeskuksen rakentamisesta koi-
tuneet lisäkustannukset oli ministeriön 3. 4. tekemän päätöksen mukaisesti otettu 14.5 
mmk:n määräisinä valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan, 
siten että valtion osuus suoritettaisiin v. 1965—1966. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
ettei sisäasiainministeriön päätöksestä valitettaisi (16. 5. 1 529 §). 

Vielä ministeriö oli suostunut siihen, että tuberkuloosiparantolan perushankinnat, 
2 614 175 mk, Amcor-merkkistä 103000 mk:n hintaista jääkaappia lukuunottamatta, 
otetaan valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan, siten että 
valtion osuus suoritetaan v. 1960—1961 (8. 8. 2 156 §). 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimiston tehtäväksi annettiin hakea muutosta sisä-
asiainministeriön 23. 1. tekemään päätökseen siitä, ettei tuberkuloosiparantolaan raken-
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nettavan uuden muuntamon rakennuskustannuksia ollut otettu valtionavustusten suo-
rittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (14. 2. 610 §). 

Hyväksyttyään 13. 9. 1956 (ks. s. 183) tuberkuloosiparantolan talousrakennuksen 
pääpiirustukset kaupunginhallitus oli esittänyt lääkintöhallitukselle, että ko. rakennuksen 
rakennuskustannukset otettaisiin valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan. Lääkintöhallitus oli palauttanut anomuksen pyytäen lisäselvityksen 
saamiseksi hankkimaan joko kilpailevia urakkatarjouksia tahi yksityiskohtaisesti laaditun 
rakennusohjelman, jonka perusteella lääkintöhallitus laadituttaisi rakennustyön kustan-
nusarvion, minkä jälkeen avustuksen myöntämistä harkittaisiin uudelleen. Yleisten töiden 
lautakunta oli asian johdosta huomauttanut, että koska rakennustyöt jo olivat käynnissä, 
ei kilpailevia urakkatarjouksia enää voitu hankkia. Yksityiskohtaisen rakennusohjelman 
selvittämiseksi lautakunta oli liittänyt lausuntoonsa siihen mennessä tehtyjen aliurakoit-
sijasopimusten mukaiset lopulliset työpiirustukset ja työselitykset. Ko. selvitysten ja 
hankintasopimusten perusteella lautakunta oli tarkistanut 209 mmk:n suuruisen kustan-
nusarvion ja todennut, että sitä voitiin alentaa 20 mmk:lla, kcska esim. koneteknillisten 
töiden osalta oli aikanaan varauduttu suurempiin kustannuksiin, sitäpaitsi voitiin eräät 
irtaimistohankinnat siirtää pois varsinaisesta kiinteistökustannusarviosta. Näin saadun 
189 mmk:n arvion katsottiin vastaavan tammikuun 1957 kustannustasoa. Kaupungin-
hallitus päätti, että lääkintöhallitukselle annetaan yleisten töiden lautakunnan lausunnos-
sa mainittu lisäselvitys ja esitetään, että tuberkuloosiparantolan talousrakennukset otet-
taisiin valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 189 mmk:n 
suuruisina, kuitenkin siten, että jos tammikuun 1957 kustannustasosta tapahtuisi muu-
toksia, tämä saataisiin myöhemmin ottaa huomioon (14. 2. 603 §). 

Tuberkuloosiparantolan eräät virka-asunnot määrättiin sairaalalautakunnan esityksen 
mukaisesti (4. 7. 1 999 §, 8. 8. 2 151 §, 24. 10. 2 859 §). 

Malmin sairaala. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan jättämään 
Malmin sairaalan kirurgisen osaston yhden 25. palkkaluokkaan kuuluvan apulaislääkärin 
viran toistaiseksi täyttämättä ja palkkaamaan ko. osastolle 28. palkkaluokkaan kuuluvan 
tp. osastolääkärin 1.12. lukien enintään kertomusvuoden loppuun. Palkka saatiin suorit-
taa sairaalan määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat (21. 11.3 171 §). 

Vielä päätettiin Malmin sairaalaan palkata 1. 4. lukien kauintaan kertomusvuoden 
loppuun tp. apuhoitaja ja 1. 8. lukien samaksi ajaksi kaksi tp. apuhoitajaa 12. palkkaluo-
kan mukaisilla palkkaeduilla. Palkat saatiin suorittaa sairaalan ao. määrärahoista, niitä 
tarvittaessa ylittäen. Samalla kaupunginhallitus päätti huomauttaa sairaalalautakunnal-
le, ettei poikkeaminen talousarvion liitteenä olevasta vakinaisten ja tilapäisten viranhalti-
jain luettelosta ilman kaupunginhallituksen suostumusta ollut luvallista. Lautakuntaa 
kehotettiin vastaisuudessa noudattamaan ko. luettelossa ilmenevää jaoittelua (21.3. 
979 §, 14. 8. 2 202 §). 

Malmin sairaalan Hämeentie 62:ssa olevan henkilökunnan asuntolan yhteisten tilojen 
siivoamista varten päätettiin palkata 1.5. lukien siivooja 130 mk:n tuntipalkalla. Kerto-
musvuoden palkka, enintään 36 400 mk saatiin suorittaa sairaalan määrärahoista Muut 
palkkamenot (25. 4. 1 297 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Malmin sairaalasta Malmin poliisipiiriin pidäte-
tyille annettavien ruoka-annosten hinnaksi 1.5. lukien 40 mk aamiaisannoksesta ja 70 mk 
päivällisannoksesta (16. 5. 1 520 §). 

Sairaalan uutta lisärakennusta varten päätettiin Oy. Santasalo-Sohlberg Abilta tilata 
korkeintaan 3.32 5 mmk:n hintaiset sterilisatiolaitteet ja Oy. Christian Nissen Ab:lta 
korkeintaan 31 mmk:n hintaiset Muller-merkkiset röntgenlaitteet, siten että ne saataisiin 
maksaa v:n 1958 talousarvion ao. määrärahasta (14. 11.3 075 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Toivo Löyskän laatimat, 19. 12. 1956 
päivätyt Malmin sairaalan lisärakennuksen pääpiirustukset, kuitenkin ottamalla huo-
mioon yleisten töiden lautakunnan, palolautakunnan ja terveydenhoitolautakunnan teke-
mät huomautukset (7. 3. 838 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kiinteistölautakunta oli 3 vuodeksi päättänyt vuokrata Hel-
singin Kaupunkilähetykseltä talossa Hämeentie 62 sijaitsevan IV kerroksen, n. 342 
m2, käytettäväksi sairaanhoitohenkilökunnan asuntolana siitä alkaen, jolloin huonetilat 
luovutettaisiin kaupungin hallintaan. Huoneiston vuokra oli sidottu indeksiin ja vastasi 
425 mk/m2/kk (3. 1. 111 §). 
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Malmin sairaalan eräs virka-asunto luovutettiin sairaalalautakunnan esityksen mukai-
sesti (29. 8. 2 329 §). 

Yleisjaosto oikeutti Malmin sairaalan myymään ehdottamansa kaluston Malmin 
seurakunnalle hintaan 50 mk/kpl, sillä ehdolla että seurakunta suorittaisi ullakkojen 
tyhjennyksen ja tavaroiden kuljetuksen omalla kustannuksellaan (khn jsto 19. 6. 5 938 §). 

Sairaanhoitajakoulun opetusohjelmaksi päätettiin 4. 2. lukien hyväksyä seuraavat 
jaksot: 
Sairaanhoidon perusteiden jakso 20 viikkoa 
Sisätautien sairaanhoito 12 » 

» » (kertaus) 4 » 
Kirurginen sairaanhoito 12 » 

» » (kertaus) 4 » 
Naistentautien sairaanhoito 4 » 
Kotisairaanhoito 8 » 
Äitiyshuolto 4 » 
Terveiden lasten hoito 8 » 
Sairaiden » » 8 » 
Tarttuvien tautien hoito 4 » 
Tuberkuloosin hoito 4 » 
Leikkaussalityö 4 » 
Poliklinikkatyö 4 » 
Psykiatrinen sairaanhoito 8 » 
Lukujakso (n. puolivälissä koul. aikaa) 8 » 

» (syventävä, koul. ajan lopussa) 4 » 
Palkattua työtä (viimeisenä kesänä) 8 » 
Vuosilomaa ( 2 + 4 + 4 viikkoa) 10 » 

Yhteensä 138 viikkoa 

Samalla kaupunginhallitus päätti tehdä esityksen lääkintöhallitukselle opetusohjel-
man hyväksymisestä (26. 9. 2 580 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan suorittamaan 1.1. 1958 
lukien niille sairaanhoitajatar koulun oppilaille, joiden koulutus tulisi toistaiseksi kestä-
mään yli 2 y2 vuotta, sen yli menevältä ajalta 2/3 sairaanhoitajan peruspalkasta, josta 
kuitenkin oli vähennettävä ko. vuosikurssin oppilaiden entiset palkkaedut (17.10. 2 804 §). 

Sairaanhoitajakoulun tuntiopettajille päätettiin 1.1. lukien suorittaa saman suuruiset 
luentopalkkiot kuin sisäasianministeriön 20. 6. 1956 antamalla päätöksellä suoritetaan 
lääninhallituksen alaisissa oppilaitoksissa (10. 1. 192 §). 

Suomen Punaisen Ristin sairaala. Kaupunginhallitus päätti, että Suomen Punaisen 
Ristin ja kaupungin välillä Suomen Punaisen Ristin sairaalan käyttöä koskevaan sopi-
mukseen v. 1951 (ks. s. 38) tehtyä lisäsopimusta jatketaan ajaksi 1. 1.—31. 1. 1958, 
mikäli ko. sairaala ei sitä ennen tule siirtymään valtion omistukseen. Ehdot olisivat entiset, 
paitsi että SPR:n sairaalalle suoritettavaa korvausta määrättäessä otettaisiin pohjaksi 
Marian sairaalan kertomusvuoden tilinpäätökseen perustuvat menot ja tulot (19. 12. 
3 517 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että Suomen Punaisen Ristin ja kaupungin välillä 
tehtyjen sopimusten ikälisäsäännöksen erilliseen tarkistamiseen ei enää ryhdytä (4. 7. 
2 027 §). 

Suomen Punaisen Ristin sairaalan esityksestä kaupunginhallitus päätti kehottaa polii-
silaitosta toimittamaan lääkärintutkimusta tai hoitoa tarvitsevat juopuneet henkilöt 
toistaiseksi joko Suomen Punaisen Ristin tai Marian sairaalaan. Tällöin noudatettaisiin 
poliisilaitoksen määrittelemää aluejakoa. Mikäli jommankumman sairaalan ko. henkilöitä 
varten käytettävissä olevat tilat olivat täynnä, tuli sairaalan ilmoittaa asiasta päivystä-
välle poliisille, joka ohjaisi seuraavat juopuneet henkilöt toisen alueen sairaalaan tutkitta-
vaksi (20. 6. 1 893 §). 

Helsingin yliopistollinen keskussairaala. Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan lää-
kintöhallitukselle ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään huomauttamista ehdotettua Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalapiirin kuntajakoa vastaan (3. 1. 105 §). 
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Merkittiin tiedoksi, että valtioneuvosto oli 7. 2. määrännyt perustettavan yliopistolli-
sen keskussairaalan nimeksi Helsingin yliopistollinen keskussairaala — Helsingfors uni-
versitetscentralsjukhus (28. 2. 766 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lääkintöhallitukselle aikovansa esittää kaupungin-
valtuustolle, että kaupunki on valmis allekirjoittamaan perustamiskirjan, joka tarkoittaa 
n. 3 200 hoitopaikkaa käsittävän yliopistollisen keskussairaalan perustamista Helsinkiin, 
sillä edellytyksellä että valtio perustamiskirjassa sitoutuu rakentamaan ja luovuttamaan 
keskussairaalaliitolle omistusoikeudella sanotun suuruisen sairaalan asiaankuuluvine 
poliklinikkoineen ja tarpeellisine asuntoloineen viimeistään 1.1. 1962 mennessä. Koska 
toistaiseksi on olemassa suunnitelma vain n. 1 020 hoitopaikkaa käsittävän yliopistollisen 
keskussairaalan rakentamisesta ja yhteensä 1 275 hoitopaikkaa käsittävien valtion kau-
pungissa olevien sairaaloiden luovuttamisesta sairaalaliitolle omistusoikeudella, tulisi 
valtion kertomusvuoden kuluessa esittää täydellinen suunnitelma puuttuvien n. 905 
hoitopaikan hankkimisesta sairaalaliiton omistukseen viimeistään v:n 1962 alkuun men-
nessä. V:n 1958 alusta luovutettavista ja vuokrattavista sairaaloista sekä suunnitteilla 
olevasta uudesta sairaalasta, yhteensä 2 295 hoitopaikkaa, olisi tehtävä perustamiskirja, 
jonka määräykset hoitopaikkojen lukumäärästä ja niiden jakautumisesta sairaalaliiton 
jäsenten kesken olisi voimassa siihen saakka kunnes sisäasiainministeriö olisi hyväksynyt 
täydellisen suunnitelman n. 3 200 paikkaa käsittävästä sairaalasta ja ryhtynyt mainittua 
laajennettua suunnitelmaa toteuttamaan. Muissa suhteissa kaupunginhallitus, yhtyen 
kaupunginlakimiehen asiasta antamaan lausuntoon, päätti uudistaa aikaisemman kaupun-
gin puolesta tehdyn varauksen yhteensä 1 366 hoitopaikasta ko. sairaalassa. Näistä hoito-
paikoista olisi väliaikaiseen perustamiskirjaan merkittävä kaupungille varatuiksi n. 980 
hoitopaikkaa omistusoikeudella, siten että 435 varattua paikkaa saataisiin rakennetta-
vaksi suunnitellusta, 1 020 hoitopaikkaa käsittävästä sairaalasta. Kaupunginhallitus oli 
ilmoittanut olevansa puolestaan valmis ryhtymään neuvotteluihin valtion viranomaisten 
kanssa Lapinlahden sairaaalan ja sen alueen luovuttamista koskevista ja muistakin sairaa-
laliiton perustamiseen liittyvistä kysymyksistä. Lääkintöhallitusta kehotettiin 30. 3. 
mennessä ilmoittamaan, hyväksyisikö se kaupungin perustamiskirjaa koskevat muutos-
ehdotukset. Apul.kaup.joht. Eino Uski, prof. Erkki Leikola ja kaup. lakimies Einar 
Cavonius oikeutettiin neuvottelemaan edelleen valtion viranomaisten kanssa perustamis-
kirjaan liittyvistä kysymyksistä (7. 3. 844 §, 23. 3. 994 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti vielä ilmoittaa lääkintöhallitukselle, 
että perustamiskirjan allekirjoittaminen kaupungin puolesta ei merkinnyt sitä, että 

kaupunki luopuisi oikeudestaan saada korvausta valtiolta sen johdosta, ettei kaupunki 
ollut saanut käyttää Meilahden sairaaloita siinä laajuudessa kuin valtion ja kaupungin 
välisessä sopimuksessa oli määrätty; 

että Lapinlahden sairaalan alueen käyttöoikeuden mahdollinen siirto keskussairaala-
liitolle edellyttäisi kaupunginhallituksen käsityksen mukaan kaupungin suostumusta; 

että kaupunginhallituksen mielestä voitiin olla eri mieltä siitä, oliko lääkintöhallituk-
sen perustamiskirjaan merkitsemä paikkaluku 3 283 täysin lainmukainen sekä 

että viimeksimainitusta kohdasta olisi syytä pyytää oikeuskanslerin lausunto ennen 
kuin perustamiskirja 15. 4. allekirjoitettaisiin (4. 4. 1 084 §). 

Helsingin keskussairaalapiiriin kuuluvien kuntien edustajien kokouksen asettaman 
valtuuskunnan käytettäväksi päätettiin myöntää 500 000 mk, siten että rahatoimisto 
hoitaisi maksujen suorittamisen myönnetystä määrärahasta sekä että palkkio- ja muut 
laskut suoritettaisiin perussääntötoimikunnan puheenjohtajana toimineen pormestari 
Sven Högströmin hyväksymien laskujen perusteella sekä sillä ehdolla, että myönnetty 
määräraha maksettaisiin takaisin kaupunginkassaan heti, kun Helsingin yliopistollinen 
keskussairaalaliitto voi sen suorittaa omista varoistaan, kuitenkin viimeistään 30. 11. 
1957 (4. 7. 2 020 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton liittohallituksen anomuksesta kaupungin-
hallitus vielä päätti myöntää anojalle käyttövaroja 3 mmk, mitkä varat oli otettava lyhen-
nyksenä huomioon kaupungin keskussairaalaliitolle suoritettavaa ensimmäistä ennakko-
maksua määrättäessä. Laskujen suorittaminen oli hoidettava eo. päätöksen mukaisesti, 
kuitenkin siten muutettuna, että niiden hyväksyjänä olisi liittohallituksen puheenjohtaja, 
prof. Erkki Leikola (17. 10. 2 799 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että 15. 1. 1958 erääntyvästä Helsingin yliopistollisen 
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keskussairaalaliiton ensimmäisestä ennakkomaksuosuudesta saatiin suorittaa 41 mmk 
jo kertomusvuoden aikana sillä edellytyksellä, että loppuerä saataisiin suorittaa vasta 
31. 1. 1958 (19. 12.3 497 §). 

Merkittiin tiedoksi, että valtioneuvosto oli 4. 4. valinnut v. 1939 valtion ja kaupungin 
välillä Helsingin yleisen sairaalan rakentamisesta tehdyn sopimuksen edellyttämiksi 
välimiehiksi asessori Veikko Kankaan ja talousneuvos Onni Vauhkosen (7. 2. 526 §r 
11.4. 1 179 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että kaupungin osuutta Meilahden sairaalasta vahvista-
maan asetetun välimieslautakunnan kokouksessa 29. 6. vaadittaisiin kaupungille suori-
tettavaksi: 

a) rakennusten sekä sisustus- että inventaarikustannusten lunastuksena 454 871 709 
mk ja lisäksi tonttialan korvauksena 92 313 818 mk, eli yhteensä 547 185 527 mk; 

b) korvauksena vahingosta, joka on aiheutunut kaupungille siitä, ettei se ole saanut 
sopimuksen voimassaoloaikana, 31. 12. 1956 saakka laskettuna, käytettäväkseen kaikkia 
sille sopimuksen mukaan kuuluvia hoitopaikkoja, yhteensä 365 301 439 mk; 

c) mainituille korvausmäärille laillinen 5 %:n vuotuinen korko välimiesprosessin 
alkamisesta lukien. 

Samalla oli kaupungille pidätettävä oikeus esittää jutun myöhemmässä vaiheessa ne 
lisävaatimukset, joihin kaupungin taholta mahdollisesti katsottaisiin olevan aihetta. 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki luopuisi vaatimasta korvausta tontista, 
sillä ehdolla että valtioneuvosto puolestaan luovuttaessaan sairaalaliitolle Meilahden sai-
raalat, Kirurgisen sairaalan ja Unioninkadun klinikat, luovuttaisi liitolle omistusoikeuden 
myös sairaala-alueisiin (20. 6. 1 891 §, 28. 11. 3 236 §). 

Helsingin Yliopiston ihotautiklinikan käyttämistä koskevan sopimuksen uusiminen. 
Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin Yliopiston kanssa tehdään seuraava yliopiston 
ihotautildinikan käyttämistä koskeva sopimus: 

1) yliopiston ihotautien klinikka sitoutuu ilman rajoituksia vastaanottamaan helsinki-
läisiä potilaita yliopiston ihotautien poliklinikassa; 

2) Helsingin kaupunki sitoutuu suorittamaan yhden apulaisylilääkärin palkkauksesta 
sanottuun poliklinikkaan aiheutuvat kustannukset vuosittain; 

3) edellä mainittu apulaisylilääkärin palkka maksetaan 1.1. alkaen kuukausittain 
kaupungin yleisenä palkanmaksupäivänä yliopiston nimeämälle henkilölle; 

4) tämä sopimus on voimassa toistaiseksi vuoden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu 
vähintään kolme kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin asianosaiselle 
(10. 1. 197 §). 

Helsinkiläisten vanhusten poliklinikan ylläpitäminen Työterveyslaitoksella. Kaupungin-
hallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan tekemään Societas Gerontologica Fennica 
-nimisen yhdistyksen kanssa jäljempänä mainitun sopimuksen helsinkiläisten vanhusten 
poliklinikan ylläpitämisestä Työterveyslaitoksella. Tarkoitukseen saatiin käyttää sairaan-
hoidon pääluokkaan sitä varten merkittyä määrärahaa. 

S o p i m u s 
Societas Gerontologica Fennica yhdistys sitoutuu 
1) järjestämään Helsingin kaupungissa henkikirjoitettuja vanhuksia varten Työter-

veyslaitokselle poliklinikan, jonka toimiaika on kolme tuntia kerrallaan viisi kertaa vii-
kossa, 

2) palkkaamaan vastaanotosta huolehtimaan kaksi lääkäriä, joista toinen sisätautien 
erikoislääkärinä toimii poliklinikan vastaavana lääkärinä, ja näiden lisäksi röntgenapu-
laislääkärin, joka toimii Työterveyslaitoksen vakinaisen röntgenologin alaisena, sekä hoita-
jan ja vahtimestarin ynnä muun mahdollisesti tarvittavan henkilöavun, 

3) ottamaan vastaan ja tutkimaan potilaat samojen perusteiden mukaan ja samoin 
maksuin kuin Helsingin kaupungin omissa poliklinikoissa, 

4) noudattamaan röntgen- ja laboratoriotutkimusten veloituksessa Työterveyslaitok-
sessa käytännössä olevaa taksaa, 

5) huolehtimaan poliklinikan kaikista toimistomenoista sekä 
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6) antamaan sairaalalautakunnalle vanhusten poliklinikan toiminnasta vuosittain 
kertomuksen tilinpäätösselvityksineen. 

Helsingin kaupunki sitoutuu 
1) suorittamaan Societas Gerontologica Fennica yhdistykselle vanhusten poliklinikan 

järjestämisestä ja ylläpitämisestä kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion mukai-
sen vuotuisen avustuksen siten, että suoritus tapahtuu neljännesvuosittain etukäteen. 

Tätä sopimusta, joka on voimassa vuoden 1957 loppuun, on tehty kaksi samansisältöis-
tä kappaletta, yksi kummallekin asianosaiselle (4.4. 1 118 §). 

Diakonissalaitos. Kaupunginhallitus päätti, ettei diakonissalaitoksen esitys, että 
kaupunki suorittaisi helsinkiläisten potilaiden käytössä olevien potilaspaikkojen hoito-
päivämaksuista 50 %, antanut aihetta toimenpiteisiin, koska ei vielä ollut selvyyttä siitä, 
mitä Helsingin yliopistollisen keskussairaalan toiminnan alkaminen v:n 1958 alusta vai-
kuttaisi kaupungin sairaalapaikkatarpeeseen (3. 10. 2 665 §). 

Syöpäsäätiölle päätettiin suorittaa v:n 1956 talousarvion sairaanhoidon pääluokkaan 
säätiötä varten merkitty 500 000 mk:n avustusmääräraha. Samalla kaupunginhallitus 
päätti kehottaa opetus- ja sairaala-asiain johtajaa selvittämään, olisiko kaupungin osal-
listuttava koko sen tappion korvaamiseen, joka Syöpäsäätiölle on aiheutunut helsinkiläis-
ten potilaiden tutkimisesta säätiön poliklinikassa v:n 1956 aikana. Samalla oli myös har-
kittava, olisiko asianmukaista, että Syöpäsäätiön kanssa tehtäisiin sopimus helsinkiläisten 
potilaiden tutkimisesta mainitussa poliklinikassa (24. 1. 354 §). 

Mehiläisen sairaala. Kaupunginhallitus päätti, ettei Mehiläisen sairaalan johtokunnan 
esitys, että kaupunki suorittaisi ko. sairaalassa helsinkiläisten potilaiden käytössä olevien 
paikkojen hoitopäivämaksuista määrän, joka vastaisi puolta Marian sairaalan hoitopäivien 
bruttokustannuksista, antanut sillä kertaa aihetta toimenpiteisiin, koska ei vielä ollut 
selvyyttä siitä, mitä yliopistollisen keskussairaalan toiminnan alkaminen v:n 1958 alusta 
vaikuttaisi kaupungin sairaalapaikkatarpeeseen (3. 10. 2 664 §). 

Helsingin kaupungin sairaalalaitosta koskevasta kirjallisesta esityksestä päätet t i in fil. t r i 
Mikko Saarenheimolle suorittaa 15 000 mk:n palkkio kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista (khn jsto 31. 5. 5 810 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Eräiden huoltolaitosten ja lastenkotien hoitopäivämaksun vahvistaminen. Kaupungin-
hallitus päätti valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen sosiaaliministeriön 16. 9. tekemistä 
päätöksistä, joilla ministeriö oli evännyt vahvistuksen kaupunginvaltuuston 20. 3. ja 
8. 5. (ks. s. 40 ) päättämältä 1 000 mk:n hoitopäivämaksulta niissä tapauksissa, joissa 
huolto- ja lastensuojelulaitoksissa annetusta hoidosta perittäisiin korvaus huoltoapulain 
mukaisesti valtiolta (10. 10. 2 729 §). 

Ateriakorvausten korottaminen huoltolautakunnan ja lastensuojelulautakunnan alaisissa 
laitoksissa. Kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltolautakuntaa ja lastensuojelulauta-
kuntaa viipymättä korottamaan ateriakorvaukset luontoisetusäännön edellyttämälle 
tasolle (19. 9. 2 520 §, v:n 1958 kunn. as. kok. nro 1). 

Sairaalamaisten huoltolaitosten henkilökunnan vuosilomat ja työvoimakysymys. Kau-
punginhallitus päätti, ettei huoltolautakunnan ko. asiaa koskeva esitys antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että huoltolautakuntaa ja sairaalalautakuntaa kehotettaisiin 
niissä tapauksissa, jolloin se osoittautuisi tarkoituksenmukaiseksi ja virkasäännön mää-
räysten mukaan mahdolliseksi, siirtämään laitosten hoito- ja taloushenkilökunnan vuosi-
lomia muuhunkin kuin varsinaiseen lomakauteen, jos tällä toimenpiteellä voitaisiin hel-
pottaa laitosten täystehoista toimintaa kesäaikana. Muissa tapauksissa oli pyrittävä sii-
hen, että viranhaltijan suostumuksella loma saatiin siirtää muulloinkin kuin varsinaisena 
lomanantokautena käytettäväksi, mikäli kaupungin edun katsotaan vaativan tällaista 
järjestelyä (17.4. 1 222 §). 

Huoltovirastoa kehotettiin selvittämään, onko huoltoapulaissa edellytetyn korvausten 
perimismenettelyn perusteella mahdollisuuksia huoltoviraston ja etenkin sen asiamies-
osaston henkilökunnan supistamiseen (14. 3. 912 §). 


