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mistään virkasivutuloista ja muista ylimääräisistä tuloista riippumatta siitä, perustuvatko 
ko. tulot silloin voimassa olleisiin tai vastaisiin säännöksiin. Kaupunginvaltuusto päätti 
esittää lääninhallitukselle, että valitus kaupunginlakimiehen esittämin perustein hylät-
täisiin (17. 12. 968 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 1.1. 1959 lukien palolaitoksen 
viisi 16. palkkaluokkaan kuuluvaa palokorpraalin virkaa 18. palkkaluokkaan kuuluviksi 
palokersantin viroiksi ja perustaa samasta ajankohdasta lukien yhden uuden 18. palkka-
luokkaan kuuluvan palokersantin viran (24. 9. 730 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä prof. Antero Pernajan laatimat Haagan palo-
asemarakennuksen ja paloaseman tontille tulevan asuinrakennuksen 19. 6. päivätyt luon-
nospiirustukset, kuitenkin siten että paloasemarakennuksen pääpiirustuksissa otettaisiin 
mahdollisuuksien mukaan huomioon palolautakunnan lausunnossa esitetyt toivomukset, 
rakennuksen majoitussiipeä niiden takia silti pidentämättä, ja että voimistelusalia leven-
nettäisiin metrillä sekä että asuinrakennusta pienennettäisiin jättämällä siitä pois palo-
kersanteille tarkoitetut kolme asuinhuoneistoa ja pienentämällä palomestarille tarkoitetun 
asuinhuoneiston pinta-ala enintään 100 m2:ksi (5. 11. 834 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s air a alain ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunnan ohjesäännön, terveydenhoitoviraston johtosäännön, kaupun-
ginlääkärien ohjesäännön, kouluterveydenhoito-ohjesäännön ynnä äitiys- ja lastenneuvolain 
sekä kätilöiden ja terveyssisarten ohjesäännön hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto päätt i 

1) hyväksyä kaupunginhallituksen mietinnön n:o 1 liitteenä n:o 18 olevan terveyden-
hoitolautakunnan ohjesäännön ja alistaa sen lääninhallituksen hyväksyttäväksi. Samalla 
päätettiin esittää, että lääninhallitus kumoaisi v. 1932 vahvistamansa ja myöhemmin 
muuttamansa vastaavan ohjesäännön; 

2) hyväksyä saman mietinnön liitteeriä n:o 19 olevan terveydenhoitoviraston johto-
säännön ja samalla kumota v. 1908 vahvistamansa terveyspoliisin katsastajien johto-
säännön, v. 1913 vahvistamansa terveydenhoidon tarkastajan johtosäännön, v. 1924 
vahvistamansa ja myöhemmin muuttamansa asunnontarkastuksen johtosäännön, v. 1933 
vahvistamansa ja myöhemmin muuttamansa kaupungin eläinlääkärin ja toisen kaupungin-
eläinlääkärin johtosäännöt, v. 1933 vahvistamansa ja myöhemmin muuttamansa kaupun-
gin poliisilääkärin johtosäännön, v. 1937 vahvistamansa ja myöhemmin muuttamansa 
kaupungin aluelääkärien johtosäännön sekä v. 1938 vahvistamansa ja myöhemmin muut-
tamansa kaupungin ammattientarkastuksen johtosäännön sekä esittää lääninhallitukselle, 
että Uudenmaan läänin kuvernöörin v. 1879 vahvistama kaupungin kunnallisen sairaan-
hoidon ohjesääntö kumottaisiin ja kehottaa terveydenhoitolautakuntaa kumoamaan lau-
takunnan v. 1916 hyväksymän terveydenhoitolautakunnan sihteerin johtosäännön, v. 
1923 hyväksymän ohjesäännön makkaratehtaiden valvojille Helsingin kaupungissa ja 
v. 1928 hyväksymän Helsingin kaupungin kunnan sairaanhoitajattarien johtosäännön; 

3) hyväksyä em. mietinnön liitteenä n:o 20 olevan kaupunginlääkärin ohjesäännön, 
kuitenkin siten oikaistuna, että 1 §:n 1 momentti kuuluisi seuraavasti: 

»Helsingin kaupungissa on kolme kaupunginlääkäriä, joiden tulee valvoa kaupungin 
yleistä terveydenhoitoa sitä koskevan lainsäädännön, muiden terveydenhoitoa koskevien 
säädösten sekä tämän ohjesäännön määräysten mukaisesti.» 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti alistaa kaupunginlääkärien ohjesäännön lääkin-
töhallituksen vahvistettavaksi sekä esittää lääninhallitukselle, että Uudenmaan läänin 
kuvernöörin v. 1893 vahvistama Helsingin ensimmäisen kaupunginlääkärin johtosääntö 
kumottaisiin; 

4) hyväksyä em. mietinnön liitteenä n:o 21 olevan kaupungin kouluterveydenhoito-
ohjesäännön, kuitenkin siten muutettuna, että 3 §:n 6) kohta kuuluisi seuraavasti: 

»6) olla saapuvilla kansakoulujen johtokuntien kokouksissa, mutta on hänen pyrittävä 
siirtämään tämä tehtävä ruotsinkielisten kansakoulujen johtokunnan osalta sille koulu-
lääkärille, joka huolehtii terveydenhoidosta ruotsinkielisissä kouluissa.» 
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Samalla kaupunginvaltuusto päätti alistaa kaupungin kouluterveydenhoito-ohje-
säännön lääkintöhallituksen vahvistettavaksi ja esittää, että lääkintöhallitus samalla 
kumoaisi v. 1953 vahvistamansa kaupungin kansakoulujen terveydenhoidon ohjesäännön; 

5) hyväksyä em. mietinnön liitteenä n:o 22 olevan kaupungin äitiys- ja lastenneuvo-
lain sekä kätilöiden ja terveyssisarten ohjesäännön ja alistaa sen lääkintöhallituksen 
vahvistettavaksi sekä samalla kumota v. 1895 vahvistamansa Helsingin kaupunginkätilön 
johtosäännön ja v. 1937 vahvistamansa kaupungin lastenhoidonneuvonnan ohjesäännön; 

6) kumota sosiaaliministeriön v. 1952 vahvistaman lastentarhain lautakunnan ja sen 
alaisten laitosten ohjesäännön 25—29 §:t sekä alistaa päätöksensä sosiaaliministeriön 
vahvistettavaksi; 

7) perustaa terveydenhoito virastoon 1.3. lukien seuraavat uudet vakinaiset virat, 
joiden palkkaluokka ja kielitaitoluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen: 
asiamiehen virka (32, II), valistussihteerin virka (26, II), taloudenhoitajan virka (24, IV), 
johtavan ylihoitajan virka (23, IV), apulaisylihoitajan virka (20, IV), kotisairaanhoidon 
ylilääkärin palkkiovirka (45 000 mk/kk, IV), neuvolaylilääkärin palkkiovirka (45 000 
mk/kk, IV); 

8) muuttaa 1.3. lukien terveydenhoitoviraston seuraavat virat jäljempänä mainituiksi 
viroiksi ja sijoittaa ne seuraaviin palkkaluokkiin: 

kanslianesimiehen virka toimistonhoitajan viraksi (19, III), toimistoapulaisen virka 
(14) kirjaajan viraksi (16, IV), toimistoapulaisen virka (14) kirjanpitäjän viraksi (16, V), 
toimistoapulaisen virka (12) kassanhoitajan viraksi (14, IV), terveydenhoidontarkastajan 
virka kaupunginhygieenikon viraksi (35, II), apulaislääkärin virka apulaishygieenikon 
viraksi (28, II), ylikatsastajan virka (22) terveysylitarkastajan viraksi (24, IV), kahdeksan 
katsastajan virkaa (16) terveystarkastajan viroiksi (18, IV), yhdeksän katsastajan virkaa 
(16) terveystarkastajan viroiksi (17, IV), ylihoitajan virka tartunnantorjunnan ylihoitajan 
viraksi (21), asuntotarkastajan virka asuntojenylitarkastajan viraksi (30), neljä apulais-
tarkastajan virkaa asuntojentarkastajan viroiksi (21), neljä apulaistarkastajan virkaa 
apulaisasuntojentarkastajan viroiksi (18), terveydenhuoltolääkärin virka (32) 35. palkka-
luokan vastaavaksi viraksi, koululääkärin virka (28) kouluylilääkärin viraksi (30, IV), 
lääkärin virka (27) lastentarhain lääkärin viraksi (28, II), kouluhoitajan virka (20) 
kouluylihoitajan viraksi (21), korvahoitajan virka (17) kouluhoitajan viraksi (19), hoi-
tajan virka (17) kouluhoitajan viraksi (19), kaksi terveyssisaren virkaa ylihoitajan viroiksi 
(22), johtavan kätilön virka ylikätilön viraksi (22), terveyssisaren virka (20) apulaisylihoi-
tajan viraksi (21), kuusitoista kotisairaanhoitajan virkaa sekä kolmekymmentäyksi 
aluehoitajan virkaa kotisairaanhoitajan viroiksi (20), neljä päivystäjän virkaa (15) päi-
vystävän sairaanhoitajan viroiksi (20), kolmekymmentäneljä kaupunginkätilön virkaa 
kätilön viroiksi (20), toimistonhoitajan virka kanslistin viraksi (16), kaupungineläinlää-
kärin virka elintarvikehygieenikon viraksi (35), apulaiseläinlääkärin virka eläinlääkärin 
viraksi (29), ylikatsastajan virka terveyskatsastajan viraksi (18), katsastajan virka (16) 
terveyskatsastajan viraksi (17); 

9) siirtää 1.3. lukien kaksi 12. palkkaluokkaan kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa 
14. palkkaluokkaan; 

10) oikeuttaa ko. vakinaisten virkojen haltijat pysymään viroissaan siitä huolimatta, 
etteivät he ehkä täytä uusissa ohje- ja johtosäännöissä vahvistettuja pätevyysvaatimuk-
sia; 

11) muuttaa kaupungin viranhaltijain kielitaitosäännön 6 §:n 2 kappaleen seuraavaksi: 
ruotsinkielisten kansakoulujen tarkastajalta, suullisen esitystaidon neuvojalta ja 

liikunnan neuvojalta, terveydenhoitoviraston alaisilta, yksinomaan ruotsinkielisissä 
kansakouluissa toimivilta koululääkäreiltä ja kouluhoitajilta, kaupunginkirjaston toiselta 
apulaiskirjastonhoitajalta samoin kuin ruotsinkielisen työväenopiston johtajalta vaadi-
taan ruotsin kielen täydellinen hallitseminen ja suomen kielen tyydyttävä suullinen taito, 
em. koulujen taloudenhoitajalta ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä 
suomen kielen tyydyttävä suullinen taito sekä 

12) määrätä uudelleenjärjestelyn astuvaksi voimaan välittömästi, kun em. ohje- ja 
johtosäännöt ovat lopullisesti tulleet vahvistetuiksi, kuitenkin aikaisintaan 1.3. 1958 
(15. 1. 48 §, 4. 6. 482 §, khn mtö n:o 1, kunn. as. kok. n:o 10, 11, 37—40, 77 ja s. 550, 
556—558). 
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Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli vahvistanut terveydenhoitolautakunnan 
ohjesäännön ja tervevdenhoitojärjestyksen 54 ja 101 §:n muutokset (26. 3. 282 §, 26. 2. 
171 §, 4. 6. 479J) . " 

Vielä merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli vahvistanut kaupunginlääkärin ohje-
säännön, kaupungin kouluterveydenhoito-ohjesäännön sekä äitiys- ja lastenneuvolain 
sekä kätilöiden ja terveyssisarten ohjesäännön (26. 3. 284 §). 

Vielä päätettiin kouluterveydenhoitoa varten opetustoimen pääluokkaan merkityt 
määrärahat siirtää terveydenhoitolautakunnan käytettäväksi (7. 5. 437 §). 

Terveydenhoitojärjestyksen 101 §:n muuttaminen, ks. s. 12 
Ns. virkalääkärien palkkauksen järjestely. Kaupunginlääkärin, kaupunginhygieenikon, 

terveydenhuoltolääkärin ja terveydenhoitoviraston apulaishygieenikon, lastenpsykiatrin 
toimiston psykiatrin virka ja kansakoulujen koulupsykiatrin virat päätettiin korottaa 
joko yhdellä tai kahdella palkkaluokalla. Sukupuolitautien poliklinikan 28. palkkaluok-
kaan kuuluva alilääkärin virka päätettiin muuttaa samaan palkkaluokkaan kuuluvaksi 
osastolääkärin viraksi (26. 3. 315 §). 

Terveydenhoitoviraston 36. palkkaluokkaan kuuluvaan terveydenhuoltolääkärin vir-
kaan valittiin lääket.lis. Martti Kauppinen ja samaan palkkaluokkaan kuuluvaan kau-
punginhygieenikon virkaan lääket.lis. Olavi Kilpiö, kummatkin 1. 7. lukien. Lääkintö-
hallitusta pyydettiin antamaan valituille määräys virkaansa (18. 6. 558, 559 §). 

Vielä päätettiin terveydenhoitovirastoon perustaa 1.1. 1959 lukien kolme 20. palkka-
luokkaan kuuluvaa terveyssisaren virkaa (10. 9. 678 §). 

Asuntojentarkastustoimiston 21. palkkaluokkaan kuuluva asuntojentarkastajan virka 
ja 18. palkkaluokkaan kuuluva apulaisasuntojentarkastajan virka päätettiin lakkauttaa 
1.1. 1959 lukien (5. 11. 827 §). 

Ammattientarkastustoimiston ammattienylitarkastajan 30. palkkaluokkaan kuuluvaan 
virkaan valittiin dipl.ins. Kalervo Suhonen 1. 9. lukien, 23. palkkaluokan ammattientar-
kastajan virkaan valittiin ins. Kalle Karppinen 1. 4. lukien, 21. palkkaluokkaan kuuluvan 
ammattientarkastajan virkaan valittiin dipl.ins. Valmu Ranta 16. 10. lukien sekä tp. 
ammattientarkastajan virkaan arkkit. Matti Lieto, jolle myönnettiin oikeus saada 23. 
palkkaluokan mukainen palkka 1. 10. lukien niin pitkäksi aikaa, kuin talousarvioon 
merkittäisiin määräraha ko. tarkoitusta varten, kuitenkin kauintaan 5 vuodeksi. Viran-
haltijat valittiin 5-vuotiskaudeksi ja vaaleista ilmoitettiin valtion ammattientarkastuksen 
I piiriin (21. 5. 463 §, 12. 3. 254 §, 10. 9. 675, 676 §). 

Ammattientarkastuslain muuttaminen, ks. s. 12 
Äitiys- ja lastenneuvolain sekä kätilöiden ja terveyssisarien ohjesäännön hyväksymi-

nen, ks. s. 30 
Kaupunginvaltuusto päätti, että taloon Dagmarinkatu 3 siirtyvän lastenneuvolan 

yhteyteen perustetaan äitiysneuvola ja että Pohjois-Munkkiniemeen perustetaan äitiys-
ja lastenneuvola (6. 8. 614 §, 23. 4. 377 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä terveydenhoitolautakunnan toimen-
piteen, joka koski äitiys- ja lastenneuvolan sivuneuvolan perustamista talossa Siilitie 5 A 2 
sijaitsevaan, 68 m2:n suuruiseen huoneistoon 1. 7. 1957 alkaen (15. 1.45 §). 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin ylittämään äitiys- ja lastenneuvolain kaluston 
hankintamäärärahoja enintään 180 000 mk kaluston hankkimista varten Käpylän lasten-
neuvolan uuteen huoneistoon (7. 5. 395 §). 

Aluelääkärit. Kaupunginhallitus oli v. 1955 (ks. s. 135) asettanut lääkintöhuolto-
komitean, joka mietinnössään oli ehdottanut yhden tai useamman aluepoliklinikan perus-
tamista kokeilutarkoituksessa siten, että useampia lääkäreitä toimisi samassa vastaan-
otto huoneistossa. Sairaalalautakunta oli todennut sairaaloiden poliklinikoilla käyvän 
runsaasti sellaisia potilaita, joita voitaisiin hoitaa esim. aluepoliklinikoilla ja joihin myös 
voitaisiin ohjata jälkihoitoa tarvitsevat. Ko. poliklinikat olisi ainakin kokeilumielessä 
alistettava terveydenhoitolautakunnan alaisuuteen ja olisi niiden lääkäreiksi siirrettävä 
eräitä aluelääkäreitä. Kaupunginvaltuusto oli 12. 2. (ks. s. 60) päättänyt perustaa kokeilu-
luontoisen aluepoliklinikan taloon Aleksis Kiven katu 10 b ja oikeuttaa terveydenhoito-
lautakunnan ylittämään kalustonhankintamäärärahojaan enintään 7.951 mmk röntgen-
ja laboratoriolaitteiden sekä muun kaluston hankkimista varten ko. taloon perustettavaa 
aluepoliklinikkaa ja sairaanhoitoasemaa varten (12. 2. 160 §, 6. 8. 615 §). 

Aluelääkärin vastaanotolla potilailta perittävät palkkiot määrättiin seuraaviksi: 
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potilaan ensimmäinen käynti lääkärin luona tarkastuksineen, hoito-ohjeineen ja lääke-
määräyksineen 400 mk; seuraavat tarkastukset saman taudin aikana 250 mk; omien lääke-
määräysten uudistaminen reseptien luvusta riippumatta 100mk. Yksinkertainen sairaus-
lomatodistus annetaan hoito-ohjeen luontoisen tarkastuksen yhteydessä maksutta. Muista 
todistuksista peritään maksu Suomen Lääkäriliiton ja kuntien keskusjärjestöjen kesken 
1. 10. 1956 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Varattomien puolesta suorittaa em. maksut 
kaupunki. Aluelääkäreille maksetaan eläke samojen perusteiden mukaan kuin 28. palkka-
luokkaan kuuluville viranhaltijoille. Em. virkalääkärien virka-aika on virkasäännön mu-
kainen. Em. korotetut palkat ja palkkiot maksetaan 1. 4. alkaen (26. 3. 315 §, khn mtö 
n:o 10, kunn. as. kok. s. 556). 

Röntgen- ja laboratoriotutkimuksista sekä fysikaalisesta hoidosta päätettiin aluelää-
kärin vastaanotolla periä saman suuruiset maksut kuin sairaalalautakunnan alaisilla 
poliklinikoilla (3. 12. 919 §). 

Terveydenhoitolautakunnan ao. määrärahoja saatiin ylittää vielä 711 252 mk kaluston 
ja välineistön hankkimista varten Haagan aluelääkärin uudelle vastaanotto- ja sairaan-
hoitoasemalle (10. 9. 691 §). 

V. 1957 olivat vt Thorström ym. tehneet aloitteen, jossa oli ehdotettu aluelääkärin 
viran perustamista Pohjois-Haagaan. Terveydenhoitolautakunta oli lausunnossaan viitan-
nut kaupunginvaltuuston 12. 2. tekemään päätökseen perustaa kokeiluluontoinen alue-
poliklinikka Sörnäisten kaupunginosaan. Aluelääkäreitä tarvittaisiin vastaisuudessa eni-
ten kauimpana keskustasta olevilla alueilla. Tämän vuoksi oli kertomusvuoden talous-
arvioon otettu määräraha Puistolan aluelääkärin virkaa varten. Vastarakennetuilla 
esikaupunkialueilla asui yleensä vähän varatonta väkeä ja niillä asui myös yksityislää-
käreitä, jotka tarvittaessa voisivat kaupungin kustannuksella kiireellisissä tapauksissa 
suorittaa kotikäyntejä. Edelleen voitaisiin terveydenhoitolautakunnan talousarvioon 
vuosittain merkitä määräraha varattomien, esim. vanhuksien lääkärinpalkkioiden suorit-
tamista varten ja sopia esikaupunkialueilla vastaanottavien lääkärien kanssa siitä, että 
he hoitaisivat alueensa varattomia potilaita taksanmukaista maksua vastaan. Lautakunta 
oli pitänyt aluelääkärin viran perustamista Pohjois-Haagaan tarpeettomana toimenpi-
teenä, mutta v:n 1959 talousarvioehdotukseen se tulisi ehdottamaan määrärahaa eniten 
avun tarpeessa olevien ja kaukana aluelääkärien vastaanottopaikoista asuvien varattomien 
potilaiden hoitamista varten. Kaupunginhallitus oli yhtynyt terveydenhoitolautakunnan 
mielipiteeseen. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnon riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (23.4.381 §). 

Maidontarkastamo. Kaupunginvaltuusto hyväksyi maidontarkastamon taksan korotta-
misen ja lääninhallitus vahvisti sen 21. 5. (26. 3. 312 §, 23. 4. 378 §, 18. 6. 528 §). 

Koska maidontarkastamon näytteidenottaja Göta Hagelberg oli esittänyt lääkärin-
todistuksen, minkä mukaan hän oli raskaaseen ruumiilliseen työhön kykenemätön, kau-
punginvaltuusto oikeutti terveydenhoitolautakunnan siirtämään ko. henkilön 1.11. 
lukien 16. palkkaluokkaan kuuluvasta näytteidenottajan virasta 14. palkkaluokkaan 
kuuluvaan laboratorioapulaisen virkaan, siten että hänelle suoritettaisiin henkilökoh-
taisena palkanlisänä ko. palkkaluokkien välinen erotus (19. 11. 865 §). 

Kouluhammashoitolaitos. Porolahden kansakoulun yhteyteen rakennettuun kirjasto-
ja kouluhammashoitolarakennukseen päätettiin perustaa uusi, kaksi hoitotuolia käsit-
tävä hammashoitola. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin ylittämään kouluhammas-
hoitolaitoksen kaluston hankintamäärärahoja enintään 3 271 255 mk, josta enintään 
2 396 755 mk saatiin käyttää hammaslääkärivälineiden ja toimistokaluston hankkimista 
varten Porolahden hammashoitolaan ja enintään 874 500 mk toisen hoitotuolin ja muiden 
hoitovälineiden hankkimista varten valmistavan poikien ammattikoulun hammashoito-
laan (10.9. 692 §). 

Kouluhammasklinikoiden perustamista koskeva vt K. Niemen ym. aloite päätettiin 
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (26. 2. 219 §). 

Avustukset. Maitopisarayhdistyksen ylläpitämän neljän lastenkodin palkkakustan-
nusten v:n 1957 vajauksen peittämistä varten myönnettiin 700 000 mk:n suuruinen yli-
määräinen avustus kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (26. 3. 313 §). 
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Sairaalat 

Helsingin kaupungin sairaalatoimen ohjesäännön, Helsingin kaupungin tuberkuloosi-
piirin johtosäännön sekä Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun ohjesäännön hyväksy-
minen. Kaupunginvaltuusto päätti 

1) hyväksyä kaupunginhallituksen mietinnön n:o 6 liitteenä n:o 13 a olevan ehdotuk-
sen kaupungin sairaalatoimen ohjesäännöksi kuitenkin siten, että sen 10, 24, 36 ja 60 § 
hyväksyttäisiin kaupunginvaltuuston tekemien muutosten mukaisesti (kunn. as. kok. 
n:o 113 ); 

2) hyväksyä ko. mietinnön liitteenä n:o 13 b olevan ehdotuksen kaupungin tuberku-
loosipiirin johtosäännöksi; 

3) hyväksyä saman mietinnön liitteenä n:o 13 c olevan ehdotuksen kaupungin sairaan-
hoitajakoulun ohjesäännöksi; 

4) muuttaa sairaalatarkastajan viran sairaalatoimen toimitusjohtajan viraksi, sai-
raanhoitajakoulun johtajan viran rehtorin viraksi sekä sairaanhoitajakoulun apulaisjoh-
tajan viran apulaisrehtorin viraksi palkkaluokkien jäädessä ennalleen; 

5) siirtää Kivelän sairaalan oppilaskodin hoitajan viran sairaanhoitajakoulun oppilas-
kodin hoitajan viraksi; 

6) pyytää Uudenmaan lääninhallituksen toimenpidettä, että 16. 12. 1925 vahvistettu 
Helsingin kaupungin sairaalahallinnon ohjesääntö kumottaisiin sekä lääkintöhallituksen 
toimenpidettä, että 12. 12. 1952 vahvistettu kaupungin tuberkuloosipiirin johtosääntö 
sekä 27. 5. 1936 vahvistettu kaupungin sairaanhoitajakoulun johtosääntö kumottaisiin; 

7) kumota 28. 10. 1925 vahvistamansa Helsingin kaupungin sairaalain säännöt sekä 
kaupungin sairaalain tiliviraston johtosäännön; 

8) kehottaa sairaalalautakuntaa kumoamaan kaupungin sairaalain hallituksen 3. 6. 
1927 vahvistamat Helsingin kaupungin sairaalain apulaislääkärien johtosäännön, kau-
pungin sairaalain ylihoitajattarien johtosäännön, kaupungin sairaalain osastonhoitajat-
tarien johtosäännön, kaupungin sairaalain alihoitajattarien johtosäännön, kaupungin 
mielisairaalain alihoitajattarien ja hoitajien johtosäännön, kaupungin sairaalain toimitsi-
jain johtosäännön, kaupungin sairaalain kirjanpitäjäin johtosäännön, kaupungin sairaa-
lain ruokalanjohtajattarien johtosäännön ja kaupungin sairaalain liinavaatevaraston ja 
pesulaitoksen johtajattarien johtosäännön sekä 

9) oikeuttaa ne vakinaiset viranhaltijat, jotka eivät täytä sairaalatoimen ohjesäännös-
sä määrättyjä pätevyysvaatimuksia, edelleen pysymään siinä virassa, jossa he ovat ohje-
säännön voimaan tullessa. 

Kaupunginvaltuuston päätös, sikäli kun se koskee kaupungin sairaalatoimen ohje-
säännön, kaupungin sairaanhoitajakoulun ohjesäännön sekä kaupungin tuberkuloosipiirin 
johtosäännön hyväksymistä lääkärien osalta, alistettiin lääkintöhallituksen vahvistetta-
vaksi (26. 3.307 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 22. 8. vahvistanut Helsingin kaupungin 
sairaalatoimen ohjesäännön (8. 10. 742 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi lääninhallituksen ilmoitukset v. 1879 vahvistetun Helsingin 
kaupungin kunnallisen sairaanhoidon ohjesäännön ja v. 1925 vahvistetun Helsingin kau-
pungin sairaalahallinnon ohjesäännön kumoamisesta (36. 3. 283 §, 6. 8. 601 §). 

Sairaalalääkärien palkkauksen järjestely. Kaupunginvaltuuston v. 1956 (ks. s. 31) 
sairaalalääkärien palkkauksen järjestelystä tekemää päätöstä, siihen v. 1957 (ks. s. 31) 
tehtyine muutoksineen, päätettiin soveltaa sellaisenaan edelleen 1.1. alkaen toistaiseksi 
ja kunnes kaupunginvaltuusto toisin päättäisi (15. 1. 49 §, 12. 3. 261 §). 

Myöhemmin kaupunginvaltuusto kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti päätti 
Auroran, Marian, Kivelän, Nikkilän ja Malmin sairaaloiden sekä tuberkuloositoimiston 
ja Tuberkuloosiparantolan sairaalalääkärien virkojen nimikkeiden muutoksista ja ko. 
virkojen siirtämisestä ylempiin palkkaluokkiin, työajasta ja lääkäreille kuuluvista yksityis-
paikoista, päivystyksestä ym. Samalla kaupunginvaltuusto oli kehottanut sairaalalauta-
kuntaa kiireellisesti tutkimaan sairaaloissa voimassa olevan päivystysjärjestelmän muutta-
mista tarkoituksenmukaisemmaksi ja vähemmän kustannuksia vaativaksi sekä tekemään 
siitä esityksensä kaupunginhallitukselle (26. 3. 314 §, khn mtö nro 9, kunn. as. kok. nro 54 
ja s. 556, 558, 559, 560). 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti, että em. palkkausmääräysten voimassaoloaikaa 
3 — Kunnall. kert. 1958, I osa 
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jatkettaisiin toistaiseksi ja kunnes kaupunginvaltuusto erikseen tuberkuloosi- ja mieli-
tautilääkärien sekä erikseen muiden sairaalalääkärien osalta toisin päättäisi, kauintaan 
kuitenkin v:n 1959 loppuun (17. 12. 969 §). 

Virkojen perustaminen. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa kaupunginhallituksen 
eri sairaaloita varten ehdottamat uudet virat sekä muuttaa eräiden virkojen nimikkeet 
ja sijoittaa ne uusiin palkkaluokkiin 1.1. 1959 lukien (29. 10. 787 §, kunn. as. kok. s. 
552, 553,554, 556, 560). 

Röntgenosastojen henkilökunnan pakollinen talviloma. Kaupunginvaltuusto päätti, 
että v. 1950 (ks. s. 41) tehdyn röntgenlääkärien palkkausta ym. koskevan päätöksen 3. 
kohta, joka koski röntgenlääkärien ja muun sairaaloiden säteityvaaralle alttiiksi joutuvan 
röntgenhenkilökunnan pakollista talvilomaa, on edelleenkin voimassa (12. 3. 256 §,v:n 1950 
kunn. as. kok. s. 52). 

Poliklinikkojen hoitomaksujen tarkistamista koskevan päätöksen muuttaminen. Kau-
punginvaltuusto päätti muuttaa v. 1957 (ks. s. 31) kaupungin sairaaloiden ja poliklinikko-
jen hoitomaksujen tarkistamisesta tekemänsä päätöksen II kohdan, joka koski vapau-
tuksen myöntämistä ko. maksuista mm. varattomuustodistuksen perusteella ja läänin-
hallitus vahvisti 3. 7. em. päätöksen (26. 3. 310 §, 10. 9. 643 §, kunn. as. kok. n:o 102). 

Sairaaloiden ja poliklinikkojen hoitomaksujen tarkistaminen. Sairaalalautakunta oli 
huomannut, että uuden sairaalalain voimaantulon jälkeen olisi aiheellista tarkistaa v. 1957 
tehtyä päätöstä, joka koski sairaaloiden ja niiden poliklinikoiden hoitomaksuja. Kaupun-
ginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen kaupungin sairaaloissa 
perittävistä hoitomaksuista sekä ehdotuksen sairaalalautakunnan alaisilla poliklinikoilla 
perittävistä maksuista. Samalla kaupunginvaltuusto päätti kumota v. 1957 (ks. s. 31) 
tekemänsä päätöksen, joka koski em. maksuja sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen päät-
tämään taksojen voimaantuloajasta. Vielä kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupun-
ginhallitusta kiireellisesti tutkituttamaan, mitä mahdollisuuksia olisi alentaa sairaala-
maksuja niiden potilaiden osalta, joita oli hoidettu yli 30 p sairaalassa yhtäjaksoisesti, 
mainitun ajan ylittävältä ajalta (18. 6. 570 §, kunn. as. kok. n:o 107, 108). 

29.8. oli annettu asetus keskussairaaloiden hoitomaksujen korottamisesta 1.10. 
lukien, minkä johdosta kaupunginvaltuusto päätti muuttaa em. sairaaloiden hoitopäivä-
maksujen ja poliklinikoilla perittävien maksujen korottamista koskevan päätöksensä 
I A ja II kohtia. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta esittä-
mään Helsingin yliopistollisen keskussairaalan liittohallitukselle, että hoitopäivämaksu 
liiton alaisissa sairaaloissa alennettaisiin 15 v nuorempien lasten osalta 400 mk:ksi. Lää-
ninhallitus vahvisti 26. 11. em. päätöksen (29. 10. 786 §, 17. 12. 954 §, kunn. as. kok. 
n:o 145, 146). 

Marian sairaalan lämmittäjälle Aleksanteri Volotiselle päätettiin suorittaa henkilö-
kohtaisena palkanlisänä 12. ja 15. palkkaluokkien välinen erotus ajalta 10. 12. 1957 — 
9. 5. 1958 hänen toimiessaan apumiehen tehtävissä (26. 2. 196 §, 10. 9. 681 §). 

Sairaalan yksi 12. palkkaluokkaan kuuluva apumiehen virka päätettiin lakkauttaa 
15. 4. lukien (26. 3. 311 §). 

Virkojen järjestelyt, ks. kunn. as. kok. s. 554, 558, 559. 
Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä rakennusviraston talorakennusosaston laatimat 

Marian sairaalan talousrakennuksen muutostöiden pääpiirustukset n:o 2—7 sekä oikeut-
taa kaupunginhallituksen hyväksymään piirustuksiin mahdollisesti tarvittavat pienehköt 
muutokset (12. 2. 147 §). 

Auroran sairaalan virkojen järjestelyt, ks. kunn. as. kok. s. 552, 554, 558, 560. 
Auroran sairaalan v:n 1957 talousarvion kaluston hankintamäärärahojen 3 mmk:n 

säästö päätettiin talousarvion perusteluista poiketen siirtää kertomusvuonna sairaalan 6. 
rakennuksen röntgenosastoa varten tilattavien röntgenlaitteiden maksamista varten 
(15. 1. 58 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan ylittämään kertomusvuo-
den vastaavia määrärahoja enintään 2 mmk yhden Skandia Optimac röntgenkoneen vaih-
tamiseksi uuteen Triplex-Optimatic 1003 CES -merkkiseen röntgenkoneeseen (5.11. 
837 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Edeltä arvaamattomia pääoma-
menoja varten kaupunginvaltuuston käytettäväksi merkitystä määrärahasta myönnettiin 
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aikaisemmin myönnetyn määrärahan lisäksi 3.0 04 mmk Auroran sairaalan pesulaolojen 
järjestelyn loppuun suorittamista varten (7. 5. 436 §). 

Kivelän sairaalan virkojen järjestely, ks. kunn. as. kok. s. 552, 558, 559, 561. 
Helsingin keskusmielisairaala. Kaupungin mielisairaanhoidon kokonaispaikkatar-

peen tyydyttämiseksi kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, 

että Ryttylän koulukodin muuttamisesta aluksi 76 hoitopaikkaa käsittäväksi B-mieli-
sairaalaksi aiheutuvat työt olisi pyrittävä suorittamaan vuoteen 1962 mennessä, 

että Nikkilän sairaalan alueelle suunniteltu 200 hoitopaikkaa käsittävä osastorakennus 
olisi pyrittävä rakentamaan valmiiksi vuoden 1960 loppuun mennessä, 

että Hesperian sairaalan laajennustyöt olisi pyrittävä saattamaan päätökseen vuoden 
1961 loppuun mennessä, 

että sielullisesti sairaiden hoitokoteja hankitaan mahdollisuuksien mukaan kaupungille 
lisää näiden tarvetta vastaavasti sitä mukaa kuin tarkoitukseen soveltuvia kiinteistöjä 
on saatavissa, 

että ryhdytään valmisteluihin seuraavien rakennushankkeiden toteuttamiseksi myö-
hemmin: 

a) Ryttylän koulukodin tilalle suunnitellun B-mielisairaalan laajentaminen käsittä-
mään yhteensä n. 160 hoitopaikkaa ja 

b) n. 600 hoitopaikkaa käsittävän A-mielisairaalan rakentaminen myöhemmin mää-
rättävään paikkaan joko Alppikylään tai muualle (15. 11. 830 §, khn mtö n:o 28). 

Eo. päätöksen johdosta päätettiin, ettei vt L. Backmanin ym. hermo- ja mielitautien 
sairaalain paikkatilanteen helpottamista koskeva aloite antanut aihetta enempiin toimen-
piteisiin (5. 11. 831 §). 

Kivelän sairaalaan rakennettavan hermosairaalan pääpiirustukset päätettiin laatia 
kaupunginvaltuuston v. 1957 (ks. s. 35) hyväksymien luonnospiirustusten pohjalla siitä 
huolimatta, että kaupunginhallitus oli päättänyt valittaa korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen sisäasiainministeriön 29. 1. tekemästä päätöksestä, joka koski Kivelän hermosairaa-
lan rakennuskustannusten ottamista valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan 529.62 mmk:n määräisinä (12. 3. 257 §). 

Nummelan B-mielisairaala. Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan ylittä-
mään sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvia käyttö varojaan enintään 52 682 155 mk 
Nummelan B-mielisairaalan käyttömenoja varten aikana 1.7. —31. 12. laaditun talous-
suunnitelman mukaisesti (24. 9. 723 §). 

Nummelan sairaalan ostaminen, ks. s. 60. 
Nikkilän sairaalan yksi 15. palkkaluokkaan kuuluva lämmittäjän virka päätettiin 

lakkauttaa 1. 8. lukien (10. 9. 677 §). 
Virkojen järjestely, ks. kunn. as. kok. s. 552, 559. 
Kaupunginvaltuusto päätti siirtää v:n 1957 talousarvion tuloa tuottamattomien pää-

omamenojen pääluokkaan Edeltä arvaamattomia pääomamenoja varten merkityistä 
käyttövaroistaan v. 1957 myöntämänsä 371 000 mk:n määrärahan kertomusvuonna käy-
tettäväksi Sipoon kunnan kirkonkylässä Ängslott-nimisellä tilalla sijaitsevan rakennuksen 
kunnostamista varten Nikkilän sairaalan perhehoitopotilaita ja valvovaa hoitajaa varten 
(12.2. 151 §). 

Kauniaisten hoitokotia varten päätettiin Suomen Sairaanhoitajataryhdistykseltä vuok-
rata 1.7. lukien yhdistyksen Espoon kunnassa omistaman Punainen Tupa -nimisen lepo-
kodin päärakennus tontteineen ja sillä olevine vajarakennuksineen kiinteistölautakun-
nan määräämillä ehdoilla käytettäväksi kaupungin B-mielisairaanhoitoa tarvitsevien poti-
laiden hoitokotina, sillä edellytyksellä että hoitokoti käyttökustannusten osalta hyväk-
syttäisiin valtionapua nauttivaksi mielisairaiden hoitolaitokseksi. Samalla kaupungin-
valtuusto myönsi 1.7 mmk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Edeltä 
arvaamattomia pääomamenoja varten merkityistä määrärahoista ko. rakennusten kunnos-
tamista ja veden saannin turvaamista varten (4. 6. 502 §). 

Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus ylittää sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvia 
käyttö varo jaan enintään 6 723 288 mk Kauniaisten hoitokodin käyttömenoja varten 
aikana 1.7. — 31.12., laaditun suunnitelman mukaisesti (24. 9. 724 §). 

Tuberkuloositoimiston ja -parantolan virkojen järjestely, ks. kunn. as. kok. s. 553, 559, 
560. 
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Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa tuberkuloositoimiston yhden 13. palkkaluok-
kaan kuuluvan röntgenteknillisen apulaisen viran 1.1. lukien (15. 1. 44 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Blomstedt & Läm-
penin laatimat, 6. 5. päivätyt tuberkuloositoimiston toimistorakennuksen luonnospiirus-
tukset sekä oikeuttaa kaupunginhallituksen hyväksymään luonnospiirustusten pohjalla 
laadittavat pääpiirustukset sekä piirustuksiin myöhemmin mahdollisesti tarpeellisiksi 
osoittautuvat pienehköt muutokset. Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan käyttämään v:n 1956 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokkaan Tuberkuloosiparantolan asuntolarakennuksen rakentamista varten merkityn 
50 mmk:n siirtomäärärahan talousarvion perusteluista poiketen em. toimistorakennuksen 
rakennustöiden suorittamista varten (18. 6. 563 §). 

Malmin sairaala. Kaupunginhallitus oikeutettiin käyttämään erinäisiin hallintomenoi-
hin hätäpuhelin verkoston laajentamista varten merkitystä määrärahasta 550 000 mk 
pikapuhelinlaitteiden hankkimista varten Malmin sairaalan uusille poliklinikka- ja rönt-
genosastoille (24. 9.734 §). 

Samaten kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
v:n 1957 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan tuberkuloosi-
parantolan talousrakennusta varten merkitystä määrärahasta enintään 5 mmk, tilin 
perusteluista poiketen, Malmin sairaalan lisärakennuksen töiden loppuun suorittamista 
varten (19. 11. 874 §). 

Suomen Punaisen Ristin plastiikkakirurgisen sairaalan käyttämistä koskeva sopimus. 
Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen tekemään Suomen Punaisen Ristin 
keskushallituksen kanssa Suomen Punaisen Ristin plastiikkakirurgisen sairaalan käyttä-
misestä v. 1957 (ks. s. 37) tehdyn päätöksen mukaisen sopimuksen, kuitenkin siten muu-
tettuna, että sopimuksen 2) kohdassa sanat »valtion sairaaloissa» korvataan sanalla »kes-
kussairaaloissa» ja että 3) kohdassa mainittu hoitopäivämaksu on 2 700 mk hoitopäivältä 
sekä että sopimus on voimassa 1.1. 1959 lukien toistaiseksi, ellei sitä jommalta kummalta 
puolelta irtisanota kolmea kuukautta ennen kulloinkin kulumassa olevan kalenterivuoden 
päättymistä (29. 10. 788 §). 

Lapinlahden sairaalan luovutus Helsingin yliopistolliselle keskussairaalaliitolle. Kau-
punginhallituksen ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti luovuttaa valtiolle 
Lapinlahden sairaalassa omistamansa ja pysyväisellä käyttöoikeudella hallitsemansa hoi-
topaikat, kuitenkin sillä edellytyksellä, että valtio kirjallisella sitoumuksella suostuisi 
antamaan välimiesoikeuden ratkaistavaksi kysymyksen korvauksen suorittamisesta kau-
pungille sen johdosta, että kaupunki luopuu omistus- ja käyttöoikeudestaan 40 hoito-
paikkaan ko. sairaalassa. Kaupunginhallitusta kehotettiin ensitilassa järjestämään val-
tuutetuille tiedotustilaisuus, jossa olisi annettava yksityiskohtainen selostus kaupungin, 
valtion ja keskussairaalaliiton keskinäisistä suhteista (26. 2. 200 §). 

Sittemmin kaupunginvaltuusto päätti, 
että kaupunki luovuttaa korvauksetta Lapinlahden sairaala-alueen hallinto- ja käyttö-

oikeuden kiinteistöviraston laatiman karttapiirroksen n:o 2036/NK 33 mukaisesti Hel-
singin yliopistolliselle keskussairaalaliitolle niin pitkäksi ajaksi kuin aluetta käytetään 
sairaalatarkoitukseen, minkä jälkeen alue korvauksetta palautuu kaupungin vapaaseen 
hallintaan, ja jolloin Lapinlahden sairaalan rakennukset on luovutettava kaupungille 
mahdollisimman huokeata korvausta vastaan sekä 

että kaikki mainitulle alueelle mahdollisesti suoritettavaa rakentamista ja maaston 
muuttamista koskevat piirustukset on saatettava kaupungin viranomaisten hyväksyttä-
viksi. 

Samalla kaupunginhallitus oikeutettiin tekemään edellä olevan mukainen sopimus 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton kanssa vasta sen jälkeen, kun valtio on suostu-
nut jättämään välimiesoikeuden ratkaistavaksi kysymyksen korvauksen suorittamisesta 
kaupungille sen johdosta, että kaupunki luopuu omistus- ja käyttöoikeudestaan 40 hoito-
paikkaan Lapinlahden sairaalassa, ja edellyttäen, että valtio on sitoutunut olemaan käyt-
tämättä Lapinlahden sairaalaan nähden sairaalalain 34 §:ssä edellytettyä lunastusmenet-
telyä (26. 2. 201 §, ks. s. 205). 

Valtioneuvosto oli myöhemmin suostunut em. korvauksen ratkaisemiseen ehdotettua 
välimiesmenettelyä käyttäen ja oli välityssopimuksen tekeminen jätetty lääkintöhalli-
tuksen tehtäväksi. Neuvottelujen perusteella oli tehty seuraavan sisältöinen 
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V ä l i t y s s o p i m u s 

»Sitten kun valtioneuvosto eräiden valtion sairaaloiden luovuttamisesta yliopistollisille 
keskussairaalaliitoille heinäkuun 8 päivänä 1957 annetulla lailla on oikeutettu luovutta-
maan Helsingin yliopistolliselle keskussairaalaliitolle mm. Helsingin kaupungissa sijaitse-
van Lapinlahden sairaalan, jossa kaupungilla on 40 hoitopaikkaa lääkintöhallituksen ja 
kaupungin kesken elokuun 3 päivänä 1921 tehdyn sopimuksen perusteella, suostuu Helsin-
gin kaupunki täten luovuttamaan ja Suomen valtio lunastamaan nämä hoitopaikat siten, 
että koko sairaala siirtyy valtion vapaaseen hallintaan maaliskuun 1 päivänä 1958. Kysy-
mys siitä korvauksesta ja sille maksettavasta korosta, jotka valtion on tämän johdosta 
suoritettava Helsingin kaupungille, jätetään koko laajuudessaan välimiesoikeuden rat-
kaistavaksi. Välimiesoikeuteen kuuluu viisi jäsentä, joista kaupunki ja valtio kumpikin 
valitsee kaksi jäsentä ja täten valitut yhdessä puheenjohtajan. Muutoin noudatetaan väli-
miesmenettelystä helmikuun 4 päivänä 1928 annetun lain säännöksiä.» 

Välityssopimuksen mukaisesti tulee korvauskysymys kokonaisuudessaan välimies-
oikeuden ratkaistavaksi, ja tulee sen myös antaa lausuntonsa korvaussummalle suoritet-
tavasta korosta. Valtion viranomaisten omaksuman kannan vuoksi ei välityssopimusta 
ollut voitu laatia täysin sen mukaisesti, kuin kaupunginhallitus omasta puolestaan oli 
pitänyt asianmukaisena. Merkittiin tiedoksi (12. 3. 252 §). 

Meilahden klinikat. Kaupunginvaltuusto päätti, että erinäisiin sairaanhoitomenoihin 
kuuluvista määrärahoista Sairaalamaksuja Suomen Punaisen Ristin sairaalaan saatiin ta-
lousarvion perusteluista poiketen käyttää 69 mmk ja määrärahasta Kaupungin osuus 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan käyttömenoihin, myös talousarvion perusteluista 
poiketen, saatiin käyttää 35 880 644 mk Meilahden klinikoiden käytön ja kaluston perus-
hankintojen kustannuksista esitettyjen laskujen maksamista varten (10. 9. 689 §). 

Allergiasairaala. Allergiatutkimussäätiö, joka aikaisemmin ei ollut voinut ryhtyä 
rakentamaan Allergiasairaalaa varojen puutteen takia, oli ilmoittanut voivansa ryhtyä ko. 
töihin kertomusvuoden aikana. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää v:n 1956 talousarvion 
tuloa tuottavien pääomamenojen pääluokkaan Allergiatutkimussäätiölle merkityn 30 
mmk:n lainan sekä v:n 1955 talousarvion em. pääluokkaan Edeltä arvaamattomia pääoma-
menoja varten merkityistä määrärahoista myönnetyn 15 mmk:n määrärahan kertomus-
vuonna käytettäväksi alkuperäiseen tarkoitukseensa (26. 2. 209 §). 

Diakonissalaitos. Sairaalalautakunta oikeutettiin ylittämään erinäisiin sairaanhoito-
menoihin diakonissalaitosta varten merkittyä määrärahaa enintään 1.4 mmk 400 mk:n 
suuruisen hoitomaksun suorittamista varten hoitovuorokaudelta Helsingin Diakonissa-
laitoksen sairaalassa 1.6. — 31. 12. hoidettavien, Helsingissä henkikirjoitettujen potilai-
den puolesta, sillä ehdolla että diakonissalaitos ei heidän osaltaan korota hoitopäivämak-
suja v:n 1957 tasosta (4. 6. 501 §). 

Syöpäsäätiö. Edelleen oikeutettiin sairaalalautakunta ylittämään Syöpäsäätiötä 
varten merkittyä määrärahaa 300 000 mk ylimääräisen avustuksen myöntämistä varten 
säätiön ylläpitämällä syöpäpoliklinikalla suoritetuista, Helsingistä kotoisin olevien potilai-
den tutkimisista aiheutuneen tappion osittaiseen korvaamiseen (10. 9. 683 §). 

Ahtelan lomakodin käyttäminen toipilaskotina. Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaala-
lautakunnan jatkamaan Virkamiesliiton kanssa tehtyä sopimusta Ahtelan lomakodin 
käyttämisestä sairaalain toipilaskotina 1. 6. lukien muuten entisillä ehdoilla, paitsi että 
hoitopäivämaksu olisi 500 mk ja että sopimus olisi voimassa toistaiseksi, ellei sitä irti-
sanottaisi puolin tai toisin kahta kuukautta ennen seuraavan kesäkuun 1 päivää (4. 6. 
503 §). 

Lepopirtti-nimisen toipilaskodin käyttö. Helsingin Taloustyöntekijäin Yhdistyksen 
kanssa päätettiin jatkaa Siuntiossa sijaitsevan Lepopirtti-nimisen toipilaskodin käytöstä 
tehtyä sopimusta entisillä ehdoilla ajaksi 1.1. — 15. 6. (15. 1. 46 §). 

Myöhemmin päätettiin em. sopimusta jatkaa 1. 9. lukien muuten entisillä ehdoilla, 
paitsi että hoitopäiväkorvaus olisi 1 000 mk ja että sopimus olisi voimassa toistaiseksi, 
ellei sitä jommalta kummalta puolelta irtisanota ennen seuraavan kesäkuun 15 päivää 
(4. 6. 504 §). 

Lisäpaikkojen varaaminen Lastenlinnasta. Merkittiin tiedoksi, että Lastenlinnan edusta-
jisto oli 23. 11. 1957 päättänyt, että kaupunki saisi ainoastaan 7 uutta paikkaa Las-
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tenlinnasta, joten paikkojen kokonaismäärä olisi 17 aikaisemmin merkityn 20 sijasta. Kau-
punginhallitus oli 22. 5. vahvistanut asiaa koskevat ehdot (4. 6. 493 §). 

Ilmaisen jälkihuollon järjestäminen sokeritautia sairastaville. Vt Ruohonen ym. olivat 
v. 1957 (ks. s. 40) tekemässään aloitteessa huomauttaneet, että sokeritautiset olivat jää-
neet ilman jälkihuoltoa, jota pidemmän aikaa oli annettu mm. mielitauteja ja tuberku-
loosia sairastaville. Asianmukaisesti hoidettuna sokeritauti ei aiheuta työkyvyn mene-
tystä, mutta kun suurin osa sokeritautia sairastavista hoidattaa itseään poliklinikoilla, 
joiden maksut aiheuttavat vähävaraisille vaikeuksia, siirretään tarkastukseen menoa usein 
niin kauan, että potilas on otettava sairaalahoitoon ja kaupungin ehkä avustettava poti-
laan perhettäkin. Kun valtiokin työhuoltoperiaatteen mukaan osallistuu sokeritautisten 
lääkkeiden hankintaan, olisi kaupungin myös omalta osaltaan tuettava heidän jälkihuol-
toaan. Sairaalalautakunta oli aloitteen johdosta huomauttanut, että eräissä kaupungin 
sairaaloissa oli sokeritautisia varten järjestetty omat viikottaiset vastaanottonsa ja Mal-
min sairaalan poliklinikalla oli lisäksi hoidettu aikuisia sokeritautia sairastavia, vaikkei 
heillä ollutkaan erikois vastaanottoa. Sokeritautisten jälkihuolto vaatii n. 3—6 lääkärin-
tarkastusta vuodessa, joten kun poliklinikkamaksu oli 400 mk kerralta, ei se lautakunnan 
mielestä voinut olla ylivoimainen potilaalle, joka lisäksi voi varattomuuden perusteella 
saada huoltolautakunnalta maksusitoumuksen. Kun lisäksi potilaiden näytteiden jättö 
ja ottaminen sekä tulosten kuuleminen oli järjestetty työajan ulkopuolella tapahtuvaksi, 
ei sokeritautisia kaupunginhallituksen käsityksen mukaan ollut syytä asettaa erikois-
asemaan muihin kroonisiin potilaihin nähden. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot 
riittäväksi selvitykseksi (29. 1. 103 §). 

Pohjoisen sairaalan suunnittelua ja määrärahan varaamista alustavia rakennustöitä 
varten koskeva vt Meltin ym. aloite sekä 

Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnan tukemista koskeva vt Thorströ-
min ym. aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (6. 8. 628 §, 
4. 6. 516 §, ks. s. 24). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Sosiaali ohjesäännön muutos. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa Helsingin kaupungin 
$osiaaliohjesäännön 8 §:n 2) kohdan ja 10 §:n ja sosiaaliministeriö vahvisti päätöksen 
4. 12. (10. 9. 663 §, 17. 12. 953 §, kunn. as. kok. n:o 151). 

Huoltolaitosten ohjesäännön eräiden määräysten muuttaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti muuttaa huoltolautakunnan alaisten laitosten ohjesäännön 5 §:n sekä lisätä 6, 7, 8 
ja 10 §:iin uudet momentit. Sosiaaliministeriö vahvisti ko. päätöksen 4. 12. (10. 9. 663 §, 
17. 12. 953 §, kunn. as. kok. n:o 152). 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto myönsi tarvittavan määrärahan huoltovirastoon 
1. 10. alkaen perustettavan väliaikaisen huoltotoimiston tilapäisten viranhaltijain palk-
kaamista varten (10. 9. 693 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti perustaa huoltovirastoon 1.1.1959 lukien seuraa-
vat uudet virat (palkkaluokka ja kielitaitoluokka on merkitty sulkuihin viran nimen 
jälkeen): huoltopsykiatrin virka (31, II), kolme huoltotarkastajan virkaa (20), huoltosisa-
ren virka (16), toimistoapulaisen virka (12), toimistoapulaisen virka (11) sekä kodinhoito-
toimistoon: kodinhoidon valvojan virka (17, IV) ja 22 kodinhoitajan virkaa (11) (10. 9. 
662 §). 

Huoltotoimen toimitusjohtajalle Alpo Asteljoelle myönnettiin hänen pyytämänsä ero 
virastaan 1.1. 1959 lukien (10. 12. 942 §). 

Koskelan sairaskoti. Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto 
päätti, 

että huoltolautakunnan alaisena pysytetään Koskelan sairaskoti ja siihen liittyvät 
geriatris-kirurginen ja geriatris-psykiatrinen osasto sekä poliklinikkayhdistelmä 65 vuotta 
täyttäneitä henkilöitä varten, 

että Koskelan sairaskodin toiminta samoin kuin potilasmaksujen määrääminen ja peri-


