
2. Kaupunginhallitus 187' 

Karjalaisten Vapaaehtoiselle Palokunnalle päätettiin myydä talon Malmin raitti 38 
pihalla oleva parakki 50 000 mk:n hinnasta ostajan kustannuksella uuteen paikkaan siir-
rettäväksi. Asuntoasiaintoimistoa kehotettiin ensi tilassa osoittamaan Pasilan paloasema-
rakennuksessa asuville palolaitoksen viranhaltijoille kohtuulliset vaatimukset täyttävät 
uudet asunnot (4. 12. 3 234 §). 

Konetikapuuauton käyttämisestä Asunto-oy. Kanavakatu 2 -nimiseltä yhtiöltä lasku-
tettu summa, 2 159 mk, päätettiin alentaa 659 mk:ksi (khn jsto 19. 11. 6 678 §). 

Kallion paloaseman huonetilojen käyttämisestä veroilmoitusten vastaanottopaikkana ai-
heutunut lasku. Verovirasto oli ilmoittanut, että palolaitos oli laskuttanut veroilmoitusten 
vastaanottopaikkana käytetyn Kallion paloaseman erään huoneen siivoamisesta palo-
laitoksen avunantotaksan mukaisesti, jota veroviraston mielestä ei voitu ko. tapaukseen 
soveltaa. Palolautakunta oli ilmoittanut aina veloittaneensa kunnostamis- ja siivoustöistä 
mainitun taksan mukaisesti. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa palolautakunnalle ja 
verovirastolle, että ko. tapauksissa ei ollut sovellettava palolaitoksen avunannosta perit-
täviä maksuja (11. 12. 3 294 §). 

Savuhormien rakenteissa esiintyviä puutteellisuuksia ym. tutkiva, palolautakunnan 
asettama jaosto oikeutettiin kokoontumaan useammin kuin kolme kertaa (3. 1.2 053 §). 

Puolustuslaitokselle kuuluvan saarialueen palosuojelu. Kaupunginhallitus päätti pyytää 
lääninhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin sellaisen poikkeusmääräyksen saamiseksi, että 
puolustuslaitos itse huolehtisi Helsingin eteläisimmässä osassa olevan saarialueensa palo-
suojelusta ja että palolaitos vain pyydettäessä antaisi sammutusapua puolustuslaitokselle 
(24.4. 1 362 §). 

Itämerenkadun ja Lauttasaarenkadun välisen alueen paloturvallisuutta päätettiin toistai-
seksi tehostaa tiukentamalla valvontaa (23. 9. 2 566 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin Helsingin 
Palolaitoksen Esimiehet -nimiselle yhdistykselle 15 000 mk yhden edustajan sekä Helsingin 
Palomiesten ammattiosastolle 75 000 mk yhdeksän edustajan lähettämistä varten Köö-
penhaminassa pidettäville palomiesten opintopäiville (17. 4. 1 284 §). 

Nuohoustaksan muuttaminen. Helsingin Nuohoojamestariyhdistyksen esityksestä kau-
punginhallitus päätti lähettää asiaan liittyvät asiakirjat maistraatille puoltaen nuohous-
taksan vahvistamista yhdistyksen ehdotuksen mukaisesti noudatettavaksi 1.4. lukien 
(16. 5. 1 564 §). Merkittiin tiedoksi maistraatin ilmoitus nuohoustaksan vahvistamisesta 
(5. 6. 1 767 §, kunn. as. kok. n:o 83). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhoidon uudelleenjärjestely. Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupungin-
valtuuston 15. 1. (ks. s. 29) hyväksymät terveydenhoitolautakunnan ohjesäännön, kau-
punginlääkärien ohjesäännön, kouluterveydenhoito-ohjesäännön sekä äitiys- ja lasten-
neuvolain sekä kätilöiden ja terveyssisarten ohjesäännön noudatettavaksi 1. 4. alkaen. 
Mainittujen ohjesääntöjen vahvistamisesta oli kuulutettava 1.4. kunnallislain 13 §:n 
mukaisella tavalla. Terveydenhoidon uudelleenjärjestelyä koskevia määräyksiä oli muil-
takin osilta noudatettava 1.4. alkaen. Terveydenhoitolautakuntaa kehotettiin ryhtymään 
asian vaatimiin toimenpiteisiin (27. 3. 1 083 §). 

Terveydenhoitolautakunnalle myönnettiin oikeus siirtää terveydenhuoltolääkärin, 
poliisilääkärin ja apulaislääkärin virkojen sekä terveydenhoito viraston 19. palkkaluokkaan 
kuuluvan kanslianesimiehen viran haettavaksi julistaminen toistaiseksi, kunnes virkojen 
tehtäviä ja palkkausta koskevat esitykset olisi lopullisesti hyväksytty, kuitenkin enintään 
31.3. saakka (2. 1. 105, 111 §). 

Terveydenhoitovirasto. Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 20. 8. määrännyt 
lääket. lis. Martti Kauppisen kaupungin terveydenhuoltolääkäriksi ja lääket. lis. Olavi 
Kilpiön kaupunginhygieenikoksi 20.8. lukien (4 .9 .2 391, 2 392 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että terv. sis. Elina Huttunen 
oikeutettaisiin toimimaan kaupungin kunnallisena terveyssisarena yli laissa säädetyn 
eroamisiän, eli 8. 8. 1960 saakka (13. 3. 905 §). 
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Terveydenhuoltolääk. Martti Kauppinen ja kaupunginhygieenikko Olavi Kilpiö oikeu-
tettiin 1. 8. lukien käyttämään omaa autoaan virka-ajoihin tavanomaisilla ehdoilla (khn 
jsto 31.7.6 137,6 143 §). 

Terveydenhoitolautakunnan ja sen toimiston määrärahoista Kaluston hankinta 
myönnettiin 151 888 mk kaluston hankkimista varten terveydenhoito virastoon (khn jsto 
23. 4. 5 630 §); 2.192 mmk sterilisoimislaitteiden, 132 000 mk pesupöydän ja 743 000 mk 
kaluston hankkimista varten terveydenhoitoviraston uuteen huoneistoon Meritullinkatu 
12 (khn jsto 4. 6. 5 866 §, 13. 8 6 186 §); 466 450 mk kaluston ja sairaanhoitotarvikkeiden 
hankkimista varten taloon Dagmarinkatu 3 perustettavaa kotisairaanhoitoasemaa varten 
(khn jsto 13. 8. 5 866 §). 

Merkittiin tiedoksi lääninhallituksen 10. 2. tekemä päätös, jolla oli kumottu Helsingin 
kaupungin I kaupunginlääkärin johtosääntö (27. 2. 725 §). 

Terveydenhoitolautakunnalle myönnettiin oikeus jättää v:n 1959 talousarvioehdotuk-
sensa viimeistään 1 7. (24. 4. 1 333 §). 

Rotanmyrkyn pakollisen ostamisen lopettaminen, Kaupunginhallitus päätti, ettei esi-
kaupunkitoimikunnan ko. asiaa koskeva esitys antanut aihetta muihin toimenpiteisiin 
kuin että terveydenhoitolautakuntaa kehotettaisiin harkitsemaan, voitaisiinko joitakin 
kiinteistöjä vapauttaa rotanmyrkyn pakollisesta ostamisesta (24. 4. 1 350 §). 

Aliiepoliklinikat. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan palk-
kaamaan taloon Aleksis Kivenkatu 10 b perustettua kokeiluluontoista aluepoliklinikkaa 
varten 1. 9. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun seuraavat viran-
haltijat: (palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen) kaksi aluelääkäriä 
(21), kaksi vastaanottoapulaista (12), kaksi toimistoapulaista (12) ja kotisairaanhoitaja 
(20), jolta vaaditaan kykeneväisyyttä röntgenkuvaukseen ja laboratoriotyöhön. Palkko-
jen maksamiseen saatiin käyttää enintään 808 800 mk terveydenhoitolautakunnan ja sen 
toimiston ao. määrärahoista (31. 7. 2 137 §, 23. 9. 2 558 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
340 000 mk muutos- ja lisät öiden suorittamist a varten em. huoneistossa (22. 5. 1 613 §). 

Ko. huoneiston yhteydessä olevasta kotisairaanhoitajan asunnosta päätettiin periä 
350 mk/m2/kk (23. 9. 2 562 §). 

Aluepoliklinikkaa varten tarvittavan huoneiston hankkiminen, ks. s, 61, 270. 
Puistolan aluelääkärin Valtatie 75:ssä olevan virka-asunnon kunnostamista varten 

myönnettiin kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
3 297 365 mk ja 165 000 mk ko. taloon potilaita varten tarvittavan WC:n rakentamista 
varten (30. 1. 416 §, 2. 4. 1 138 §). 

Terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin lisäksi 66 850 mk ko. aluelääkärin huoneiston lämmitys- ja valaistuskustannusten 
suorittamista varten ajalta 1.10.—31.12. (30 10, 2 875 §). 

Poliisilääkäri. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan suo-
rittamaan vt. poliisilääkärille Yrjö Hintsalle poliisilaitoksen henkilökunnan vuositarkas-
tusta varten laitoksen määrärahoihin Muut palkkamenot poliisilääkärin apulaisen palk-
kaamiseen varatun palkkion 60 000 mk (17.4. 1 271 §;. 

Makkaranmyyntipaikkojen tarkastuksesta huolehtiville katsastajille päätettiin 1.3. 
lukien suorittaa 210 mk:n suuruinen palkkio myyntipaikkaa ja kuukautta kohti (13. 3. 
902 §). 

Terveysolojen tarkastus. Yleisjaosto oikeutti terveystarkastajat Börje Dilenin ja Georg 
Kaartion käyttämään 1.8. lukien omaa autoaan virka-ajoissa tavanomaisilla ehdoilla 
(khn jsto 31.7. 6 135 §) 

Asuntojentarkastus. Avustavalle asuntojen tarkastajalle Per-Olof Moreliukselle myön-
nettiin oikeus 1.1. lukien käyttää omaa henkilöautoaan virka-ajoihin tavanomaisilla 
ehdoilla. Samalla kaupunginhallitus kehotti terveydenhoitolautakuntaa jättämään yhden 
avoinna olevan avustavan tarkastajan viran toistaiseksi täyttämättä (2. 1. 110 §). 

Ammattientarkastus Kaupunginhallitus päätti vahvistaa ins. Kalle Karppisen vaalin 
23. palkkaluokan ammattientarkastajan virkaan 5-vuotiskaudeksi 1.4, lukien (17.4. 
1 2 5 7 §); 

Desinfioimislaitos. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin jättämään desinfioimis-
laitoksen 14. palkkaluokkaan kuuluva desinfloitsijan virka haettavaksi julistamatta tois-
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täiseksi, kunnes v ;ran tehtäviä koskevat esitykset olisi lopullisesti hyväksytty, kuitenkin 
enintään 31.3. saakka (2. 1. 107 §). 

Yleisjaosto oikeutti ko. laitoksen johtajan Yrjö Väisäsen 1. 9. lukien käyttämään omaa 
autoaan virka-ajoihin vahvistettua korvausta vastaan tavanomaisilla ehdoilla. Joht. 
Väisäsellä mahdollisesti oleva liikennelaitoksen vuosi kortti päätettiin peruuttaa samasta 
ajankohdasta lukien (khn jsto 31. 7. 6 138 §). 

Kouluterveydenhoito. Lääket. ja kir. tri Ester Seleste ja lääket. lis. Vappu Lehmus 
määrättiin hoitamaan suomenkielisten kansakoulujen koululääkärin virkaa siihen kuu-
luvilla palkkaeduilla 1. 4. lukien toistaiseksi ja enintään siihen saakka, kunnes virat olisi 
täytetty ja valitut ryhtyisivät niitä hoitamaan. Mainituille virkamääräyksille päätettiin 
pyytää lääkintöhallituksen hyväksyminen (27. 3. 1 079, 1 080 §). 

Lääket. lis,, Lars Grönlund määrättiin hoitamaan 28. palkkaluokkaan kuuluvaa ruot-
sinkielisten kansakoulujen koululääkärin virkaa 1. 1 .—31.3. välisenä aikana. Sittem-
min kaupunginhallitus valitsi tri Grönlundin em. koululääkärin virkaan 1.4. lukien 
tavanomaisilla ehdoilla (16. 1. 270 §, 27. 3. 1 073 §) 

Kansakoulujen ihotautipoliklinikan lääkärin palkkio päätettiin 1.1. lukien korottaa 
50 000 mk:ksi kuukaudessa, 8 kk:n aikana vuodessa (4. 9. 2 386 §, ks. s 33, 192). 

Kansakoulujen korvapoliklinikan IIkorvalääkärin virkaa määrättiin hoitamaan lääket. 
lis. Kaisu Jaakkola ja kouluhoitajan virkaa Eeva Kalliola, molemmat virkaan kuuluvin 
palkkaeduin, 1. 4. lukien toistaiseksi ja siihen saakka, kunnes virat olisi täytetty tai ter-
veydenhoitolautakunta määräisi toisin (27. 3. 1 078, 1 081 §). 

Kaupunginhallitus päätti täydentää v. 1957 (ks. s. 242) tekemäänsä päätöstä siten, 
että Etelä-Kaarelan kortteliin n:o 33125 rakennettavaa kansakoulua suunniteltaessa olisi 
otettava huomioon myös kouluterveydenhoidon tarvitsemat tilat (16. 10. 2 733 §) 

Kansakoulujen kasvalusneuvolat. Suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolaan 
palkattiin seuraavat tp. viranhaltijat: (palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen 
jälkeen) koulupsykologin virkaan fil.kand. Seija Ketola (25) ja kansak. op. Marja Auramaa 
(25) sekä sosiaalitarkkaajan virkaan sosiaalitarkk. Toini Hirvonen, virkaan kuuluvilla 
palkkaeduilla. Kaikki valittiin virkoihin 1. 4. lukien toistaiseksi ja kunnes virat olisi täy-
tetty tai terveydenhoitolautakunta toisin määräisi (27. 3. 1 074, 1 075, 1 078 §, 22. 5. 
1 617 §, 11. 12. 3 306 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan avoinna olevaan 29. palkkaluokan 
psykiatrin virkaan valittiin lääket. lis. Harriet Forsius 1.1. lukien toistaiseksi, kuitenkin 
kauintaan siksi kunnes virka vakinaisesti täytettäisiin ja valittu ryhtyisi sitä hoitamaan. 
Lääkintöhallitukselta päätettiin pyytää hyväksyminen mainitulle virkamääräykselle 
<16.1. 270 §, 27. 3. 1 077 §). 

Kouluhammashoitolaitos. Eri aluehammasklinikkoihin päätettiin palkata seuraavat 
viranhaltijat: (palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen) valmistavan 
poikien ammattikoulun yhteydessä toimivaan alueklinikkaan ajaksi 1 .10 .—31.12 . 
klinikan hoitaja (29) ja siivooja-eteisvalvoja (7); Porolahden aluehammasklinikkaan em. 
ajaksi klinikan hoitaja (29), kaksi kouluhammaslääkäriä (16), klinikka-apulainen (12) 
sekä siivooja-eteis vai vo ja (7) (11. 9. 2 438, 2 439 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan tilaamaan Porolahden alue-
hammasklinikkaa varten tarvittavat toimistokalusteet ja hammaslääkäri välineet käyt-
täen tarkoitukseen enintään 2 396 755 mk kouluhammashoitolaitoksen kaluston hankinta-
määrärahoista (31. 7. 2 131 §). 

Mannerheim-liiton He^ingin osasto, joka 11 v:n ajan oli huolehtinut oppikoulujen 
1—3 luokkien oppilaiden hampaiden hoidosta, oli ilmoittanut, ettei liiton johtokunta 
katsonut voivansa jatkaa ko. toimintaa enää kertomusvuonna. Kaupunginhallitus päätti 
kehottaa terveydenhoitolautakuntaa harkitsemaan mahdollisen esityksen tekemistä 
oppikoululaisten hammashoidon järjestämisestä sen jälkeen, kun kansakoulujen oppilai-
den hammashoidon järjestely olisi toteutettu v. 1955 (ks. s. 134) asetetun komitean mie-
tinnön pohjalla (13. 3. 906 §). 

Kasvalusneuvolat. Otettuaan tutkittavakseen terveydenhoitolautakunnan 27. 8. teke-
män päätöksen, jolla oli valittu kasvatusneuvolan tp. sosiaalitarkkailijaksi sosiaalihoit. 
Ulla Koivula, kaupunginhallitus hyväksyi päätöksen täytäntöönpantavaksi siten muu-
tettuna, että virkamääräys olisi voimassa toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden lop-
puun (4. 9. 2 362 §). 
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Sosiaaliministeriölle päätettiin esittää, että kaupunki oikeutettaisiin v:n 1959 aikana 
lähettämään kaupungin kasvatusneuvoloiden ohjesääntöehdotus sosiaaliministeriön vah-
vistettavaksi (11. 12. 3 308 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 23 770 mk 
vuosilomakorvauksen suorittamista varten lastenpsykiatrin toimiston eronneelle psykolo-
gille (khn jsto 5. 2. 5 207 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolat. Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan suo-
rittamaan esikaupunkialueella sijaitsevien äitiys- ja lastenneuvolain lääkäreille korvausta 
oman auton käytöstä virka-ajoihin 21. 3. annetun asetuksen n:o 128/58 mukaisesti siten, 
että kertomusvuoden ajokilometreiksi luettaisiin myös ennen 1.4. ajetut kilometrit 
(21.8.2 232 §). 

Kätilöt Aimi Sopanen ja Elli Tallgren oikeutettiin käyttämään omaa autoaan virka-
ajoihin vastaavasti 1.8. ja 16. 9. lukien tavanomaisilla ehdoilla (khn jsto 31. 7. 6 136, 
10. 9. 6 309 §). 

Yleis jaosto hyväksyi äitiys- ja lastenneuvolain kertomusvuoden talousarvioon mer-
kityt kalustonhankinnat suoritettaviksi lautakunnan yksityiskohtaisen hankintaohjelman 
mukaisesti (khn jsto 2. 5. 5 668 §). 

Pelastusarmeijan anottua saada käyttää Malmin lastenseimen lapsia varten maksutta 
kerran kuukaudessa Malmin neuvolalääkäriä kaupunginhallitus päätti, että kaupunki 
maksaa Malmin lastenneuvolan lääkärin palkkion Pelastusarmeijan ylläpitämän Malmin 
lastenseimen lasten hoidosta v:n 1959 aikana samojen periaatteiden mukaisesti kuin mitä 
kaupunki suorittaa ylläpitämistään lastenseimistä (31. 7. 2 112 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolain kaluston hankintamäärärahoista saatiin käyttää enintään 
700 000 mk kaluston hankkimiseksi Dagmarinkadun äitiys- ja lastenneuvolaan (7. 8. 
2 173 §). 

Kiinteistöjen ja tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 810 000 mk ja 1.06 mmk talossa Laaja-
lahdentie 7 — Riihitie 20 olevan entisen poliisiaseman huoneiston muuttamista varten 
äitiys- ja lastenneuvolaksi (9. 10. 2 656 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
750 000 mk talossa Lapinlahdenkatu 27 olevan huoneiston n:o 2 kunnostamista varten 
Marian neuvolapiirin äitiys- ja lastenneuvolaksi (2. 1. 81 §, 8. 5. 1 492 §, 29. 5. 1 692 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin kiireellisesti ryhtymään toimenpiteisiin väliaikaisen 
huoneiston hankkimiseksi Pohjois-Munkkiniemeen perustettavaa äitiys- ja lastenneuvolaa 
varten (17. 4. 1 269 §) sekä riittävän tilavan, n. 140 m2:n suuruisen huoneiston hankkimi-
seksi keskeiseltä paikalta 1. 9. lukien irtisanotun huoneiston tilalle Pukinmäen äitiys- ja 
lastenneuvolaa varten (26. 6. 1 976 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Merkittiin tiedoksi, että laboratorion 10 000 
mk:n suuruiset käteisvarat oli 1. 1. lukien siirretty kemisti Klaus Salla von hoidettaviksi 
(khn jsto 5. 2. 5 216 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorioon päätettiin hankkia 137 700 mk:n hintainen 
pakkassäiliö malli HFH-300. Tarkoitukseen saatiin käyttää talousarvion perusteluista 
poiketen alkupunnitusvaa'an hankkimista varten merkittyä määrärahaa (khn jsto 17. 12. 
6 869 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio päätettiin siirtää alkoholistihuoltotoimiston 
käytöstä vapautuneeseen huoneistoon Helsinginkatu 24. Yleisten töiden lautakuntaa 
kehotettiin kiireellisesti yhteistoiminnassa terveydenhoitolautakunnan kanssa laatimaan 
suunnitelma ja kustannusarvio ko. huoneiston muutos- ja korjaustöistä. Suunnitelmissa 
olisi otettava huomioon, että sijoittamisen ensimmäisessä vaiheessa käytettäisiin alkoholis-
tihuoltotoimiston ja -poliklinikan käytöstä vapautuneet, n. 400 m2:n suuruiset tilat ja 
toisessa vaiheessa laboratorion tarvitsemat lopulliset lisätilat huoltoviraston siirryttyä 
sosiaalivirastotaloon (2. 10. 2 618 §). 

Maidontarkastamon 14. palkkaluokkaan kuuluvaan toimistoapulaisen virkaan valit-
tiin palkkalautakunnan toimiston toim. apul. Vilma Mattila (27. 11. 3 168 §). 

Maidontarkastamon kalustonhankintamäärärahoista saatiin käyttää 855 000 mk 
yhden Volkswagen Kleinbuss -merkkisen auton hankkimista varten (23. 1. 356 §). 

Edelleen päätettiin maidontarkastamon käytössä ollut Mercedes-Benz -merkkinen 
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henkilöauto AI-362 luovuttaa rakennusviraston hankintaosaston toukokuussa pidettä-
vässä huutokaupassa myytäväksi (khn jsto 5. 3. 5 366 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 175 000 mk Työpajankatu 2:ssa olevan maidontarkastamon pihan osittaista 
kestopäällystämistä varten (20. 11.3 068 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa maidontarkastamon suorittamaan kertomusvuon-
na tutkimuksen utaretulehduksen levinneisyyden toteamiseksi ja käyttämään tarkoituk-
seen enintään 30 000 mk määrärahoistaan Viranhaltijain sunnuntai- ja ylityö- sekä päi-
vystyskorvaukset (13. 3.903 §). 

Avustukset. Diakonissalaitoksen v:n 1957 ja kertomusvuoden aikana käyttämästä 
vedestä aiheutuneet vesilaitoksen laskut, 360 802 mk ja 369 001 mk, saatiin suorittaa 
terveydenhoidon pääluokkaan tarkoitusta varten varatusta määrärahasta (khn jsto 
8. 1.5 061 §, 23. 12. 6 909 §). 

Sairaalat 

Sairaalatoimen ohjesäännön vahvistaminen. Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 
22. 8. vahvistanut Helsingin kaupungin sairaalatoimen ohjesäännön. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti, että mainittua ohjesääntöä oli sovellettava 1. 10. lukien (18. 9. 2 505 §, 
khn mtö nro 6, liite 13a, kunn. as. kok. n:o 113). 

Eräiden sairaaloiden hyväksyminen sairaalalaissa tarkoitetuiksi paikallissairaaloiksi. 
Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että Marian, Auroran, Kivelän ja 
Malmin sairaalat hyväksyttäisiin 20. 1. 1956 annetun sairaalalain 24 §:ssä tarkoitetuiksi 
paikallissairaaloiksi ja että niiden toimintaa varten myönnettäisiin valtionapua 40 % 
kustannusten määrästä (26. 6. 1 974 §). 

Sairaalalain mukaisen valtionavun saannin varmistamiseksi ajalta 1. 7. — 15. 8. kau-
punginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan suorittamaan takaisin kaupungin 
sairaansijoilla hoidetuille ulkokuntalaisille ulkokuntalais- ja kaupunkilaistaksan välisen 
erotuksen samoin kuin leikkaussalin käytöstä mahdollisesti perityn 600 mk:n suuruisen 
korvauksen em. ajalta. Samalla kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle 
esityksen, että kaupungin paikallissairaaloille suoritettaisiin sairaalalain mukainen käyttö-
jä kunnossapitokustannuksia koskeva valtionapu vähentämättömänä samalta ajalta, 
koska kaupunki oli päättänyt suorittaa vieraspaikkakuntalaisille takaisin em. maksut ja 
oli valmis esittämään aikanaan tarpeelliseksi katsottavan selvityksen maksujen palautta-
misesta (4. 9. 2 393 §). 

Sairaaloissa perittävien hoitomaksujen vahvistaminen. Merkittiin tiedoksi, että läänin-
hallitus oli 9. 8. vahvistanut kaupunginvaltuuston 18. 6. (ks. s. 34) tekemän päätöksen 
Marian, Auroran, Kivelän ja Malmin sairaaloissa perittävistä hoitomaksuista sekä sairaala-
lautakunnan alaisilla poliklinikoilla perittävistä maksuista. Maksuja oli ryhdyttävä peri-
mään 16. 8. lukien (14. 8. 2 200 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 18. 6. vahvistanut Helsingin 
Mielisairaanhuoltopiirin keskusmielisairaalan ja Tuberkuloosiparantolan hoitomaksut. 
Kaupunginhallitus päätti, että maksuja saatiin soveltaa 1.11. lukien (30. 10. 2 881 §). 

Samaten merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 26. 11. vahvistanut kaupunginval-
tuuston päätöksen (ks. s. 34), joka koski lasarettisairaaloiden ja poliklinikoiden hoito-
maksujen korottamista. Maksuja saatiin ryhtyä perimään 15. 12. lukien (16. 10. 2 688 §, 
11. 12. 3 310 §). 

Eräiden sairaaloiden käyttäminen yliopisto-opetukseen. Kaupunginhallitus päätti, että 
opetusministeriölle lähetettävässä kirjelmässä uudistettaisiin kaikki asiassa aikaisemmin 
esitetty (v:n 1957 kert. s. 32, 34, 36, 178) ja samalla pyydettäisiin, että kaupunginvaltuus-
ton v. 1957 tekemän päätöksen mukaiset sopimusehdotukset hyväksyttäisiin ja että Hel-
singin Yliopisto suorittaisi 16. 1. mennessä kaupungille sopimusten mukaisesti eräänty-
neet määrät laillisine korkoineen maksupäivään saakka (9. 1. 190 §). 

Opetusministeriö oli sittemmin ilmoittanut yliopiston rehtorille, että Marian ja Kive-
län sairaaloiden vuokraamista varten yliopisto-opetukseen oli käytettävissä vain 20 mmk:n 
määräraha, jonka vuoksi rehtori oli ehdottanut, että mainittujen sairaaloiden vuokra 
alennettaisiin 20 mmkraan ja Auroran sairaalan vuokra pysytettäisiin ennallaan. Kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa Helsingin Yliopiston rehtorille, että kaupunki edelleen 
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pysyi kaupunginvaltuuston v. 1957 kaupungin eräiden sairaaloiden käyttämisestä yliopis-
to-opetukseen tekemässä päätöksessä (2. 4. 1 144 §). 

Myöhemmin opetusministeriö oli vielä ilmoittanut pitävänsä em. summaa kohtuulli-
sena korvauKsena ko. sairaaloiden käyttämisestä yliopisto-opetukseen. Opetus- ja sairaa-
latointa johtava apul. kaupunginjohtaja oli huomauttanut, että sopimuksetonta tilan-
netta oli jatkunut jo lähes 1 y2 vuotta ja pitänyt aiheellisena kaupunginvaltuuston päät-
tämien korvausmäärien alentamista. Kaupunginhallitus päätti tämän vuoksi ilmoittaa 
yliopistolle tekevänsä kaupunginvaltuustolle esityksen Marian ja Kivelän sairaaloiden 
käyttämisestä yliopisto-opetukseen suoritettavan korvauksen alentamiseksi 40 mmkrsta 
20 mmk:aan v:lta 1957 ja kertomusvuodelta sekä Auroran sairaalassa järjestettävän klii-
nisen epidemiologian opetuksesta maksettavan korvauksen alentamisesta 120 000 mk:aan 
samalta ajalta, sillä edellytyksellä että Helsingin Yliopisto sitoutuisi allekirjoittamaan 
kaupunginvaltuuston v. 1957 tekemän päätöksen mukaiset sopimukset Marian, Kivelän ja 
Auroran sairaaloiden sekä Tuberkuloosiparantolan käyttämisestä yliopisto-opetukseen 
v. 1959 ja 1960. Yliopistoa kehotettiin antamaan vastauksensa 1. 10. mennessä (26.6. 1 9 7 5 §)· 

Sairaaloiden kalustonhankintojen suorittaminen. Yleis jaosto päätti hyväksyä Marian, 
Auroran ja Kivelän sairaalain, Helsingin Keskusmielisairaalan Kivelän ja Kammion 
osastojen, sielullisesti sairaiden huoltolaitosten, Nikkilän sairaalan, Salossa olevan Nikki-
län B-mielisairaalan, Tuberkuloositoimiston, Tuberkuloosiparantolan, Malmin sairaalan, 
Sairaanhoitajakoulun, Tuberkuloosiparantolan uuden talousrakennuksen sekä Malmin 
sairaalan uuden poliklinikkarakennuksen kertomusvuoden kalustonhankinnat sekä Marian, 
Auroran, Kivelän ja Nikkilän sairaaloiden sekä Tuberkuloosiparantolan v:n 1957 talous-
arvion ao. tileille merkityillä, kertomusvuonna käytettäväksi siirretyillä määrärahoilla 
tapahtuvat kalustonhankinnat suoritettaviksi sairaalalautakunnan luetteloiden nro 
583/31. 1. 1958 mukaisesti (khn jsto 19. 2. 5 288 §). 

Sairaaloiden käteiskassat. Yleisjaosto päätti, että jäljempänä mainitut sairaalat, Sie-
lullisesti sairaiden huoltotoimistoa lukuun ottamatta, oikeutetaan käyttämään perimiään 
varoja menojensa suorittamiseen, että kassavarojen, niihin luettuna käteiskassa, pankki-
ja shekkitilit, yhteinen enimmäismäärä saisi olla, lukuun ottamatta palkkojen maksami-
seen tarvittavia varoja: Marian sairaala 300 000 mk, Auroran sairaala 250 000 mk, Kive-
län sairaala 250 000 mk, Nikkilän sairaala 500 000 mk, Tuberkuloosiparantola 350 000 mk, 
Malmin sairaala 200 000 mk ja Sielullisesti sairaiden huoltotoimisto 50 000 mk. Enim-
mäismäärän yli kertyvät varat on päivittäin suoritettava rahatoimiston pankki- tai posti-
siirtotilille (khn jsto 8. 1. 5 051 §). 

Svenska sjuksköterskehälsosysterskolan -nimisen koulun oppilaiden harjoittelu eri sai-
raaloissa. Marian, Auroran ja Nikkilän sairaaloihin päätettiin kuhunkin ottaa n. 15 
Svenska sjuksköterskehälsosysterskolan -nimisen laitoksen oppilasta kertomusvuoden 
aikana käytännölliseen harjoitteluun. Oppilaille saatiin harjoitteluaikana antaa sairaa-
loissa ruoka 100 mk:n ateriakorvausta vastaan (23. 1. 354 §). 

Sairaalalääkärien ja virkalääkärien palkkausta koskeva kysymys. Kaupunginhallitus 
päätti esittää sisäasiainministeriölle ja Helsingin yliopistolliselle keskussairaalaliitolle, 
että ryhdyttäisiin neuvotteluihin yhdenmukaisen lääkäreitä koskevan palkkausjärjestel-
män aikaansaamiseksi. Samalla kaupunginhallitus päätti ns. tp. virkalääkärien ja palkkio-
virkojen osalta seuraavaa: 

1) kolme Koskelan sairaskodin 28. palkkaluokkaan kuuluvaa tp. alilääkärin virkaa 
muutetaan samaan palkkaluokkaan kuuluviksi osastolääkärin tp. viroiksi; 

2) liikennelaitoksen I lääkärin tp. virka siirretään 31. palkkaluokasta 34. palkkaluok-
kaan; 

3) liikennelaitoksen II lääkärin tp. virka siirretään 29. palkkaluokasta 32. palkkaluok-
kaan; 

4) lastenhuoltolaitosten lastenpsykiatrin tp. virka siirretään 28. palkkaluokasta 31. 
palkkaluokkaan; 

5) huolto viraston huoltopsykiatrin tp. virka siirretään 28. palkkaluokasta 31. palkka-
luokkaan; 

6) lastenpsykiatrin toimiston mielenterveyslääkärin tp. palkkiovirasta maksettu 
325 000 mk:n suuruinen vuosipalkkio muutetaan 30 000 mk:ksi kuukaudelta, työaika 
8 tuntia viikossa. 
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Lisäksi päätettiin korvapoliklinikan I lääkärin palkkio korottaa 65 000 mk:aan kuu-
kaudessa, poliklinikan II lääkärin palkkio 45 000 mk:aan kuukaudessa ja ihotautipoli-
klinikan lääkärin palkkio 45 000 mk:aan kuukaudessa. 

Tuberkuloosiparantolan gynekologin palkkioita päätettiin korottaa siten, että tarkas-
tuksesta maksettaisiin 600 mk ja raskauden keskeyttämisestä 5 000 mk kerralta. 

Koskelan sairaskodin neuvottelevien lääkärien palkkiot päätettiin korottaa 4 000 
mk:aan kerralta ja röntgenlääkärin palkkio 50 000 mk:aan kuukaudessa. 

Malmin sairaalan konsultoivalle laboratoriolääkärille päätettiin suorittaa 5 000 mk:n 
kertamaksun lisäksi sairaalalääkärien palkkamääräysten mukaan laboratoriolääkäreille 
suoritettava toimenpidepalkkio siten, että hänen jako-osuutensa vastaisi laboratorio-
apulaislääkärin jako-osuutta. Hänen suorittamillaan toimenpiteillä ei kuitenkaan saanut 
kartuttaa laboratoriolääkärien jakosummaa. 

Lastenhuoltolaitosten lastenpsykiatrin ja huolto viraston huoltopsykiatrin virka-aika 
olisi virkasäännön mukainen. Liikennelaitoksen lääkärien työaika olisi vähintään 30 tuntia 
viikossa ja oli se jaettava tasaisesti kaikkien arkipäivien osalle. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti ilmoittaa palkkalautakunnalle käsityksenään, ettei 
lautakunnan tulisi myöntää sellaisille virkalääkäreille, joiden työaika on virkasäännön 
mukainen, lupaa pääviran hoitamista häiritsevien sivuvirkojen ja -tehtävien hoitamiseen 
virka-aikana. Terveydenhoitolautakuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, että jos ruotsin-
kielisten kouluikäisten lasten kasvatusneuvolan lääkärillä ei olisi riittävästi ruotsinkielisiä 
potilaita, hänen tulisi ottaa vastaan myös suomenkielisiä potilaita (2. 4. 1 100 §, 17. 4. 
1 278 §, 18. 9. 2 513 §). 

Tampereen kaupunginhallituksen esitettyä yhteisten neuvottelujen järjestämistä sai-
raalalääkärien palkkausasian vuoksi kaupunginhallitus päätti ilmoittaa asettaneensa 
(ks. s. 132) lääkäreitä koskevan yhdenmukaisen palkkausjärjestelmän aikaansaamiseksi 
neuvottelukunnan, joka oli ilmoittanut sopivassa tilaisuudessa käsittelevänsä kysymystä 
neuvottelukunnan tai sitä vastaavan elimen laajentamiseksi käsittämään kaikki sairaala-
alan työnantajat, joten kaupunginhallitus ei toistaiseksi pitänyt tarpeellisena esitetyn 
neuvottelukunnan asettamista (18. 9. 2 514 §). 

Sairaalalautakunnan lähettämät, sairaalalääkärien palkkausta koskevat tilastotiedot 
kertomusvuoden I ja II neljännekseltä merkittiin tiedoksi (6. 11. 2 931 §). 

Lääkärinvirkojen julistaminen haettaviksi Suomen Lääkärilehdessä. Kaupunginhallitus 
päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan julistamaan sairaalalääkärien avoimiksi tulevat 
virat haettavaksi toistaiseksi myös Suomen Lääkärilehdessä. Samalla kaupunginhallitus 
päätti kehottaa palkkalautakunnan neuvottelijoita pyrkimään Suomen Lääkäriliiton 
edustajien kanssa käytävissä neuvotteluissa siihen, että kaupungin Suomen Lääkäri-
lehdessä julkaisemia ilmoituksia ei varustettaisi lisämerkinnöillä eikä mainitussa lehdessä 
muullakaan tavalla merkittäisi kaupungin ilmoituksia (23. 10. 2 759 §, 4. 12. 3 231 §). 

Poliklinikkamaksujen kuittaaminen. Sairaaloille myönnettiin oikeus käyttää kassa-
konetta poliklinikoilla perittävien maksujen kuittaamiseen (9. 10. 2 662 §). 

Kaupungin sairaaloiden sairaansijojen jakautumista selvittäneen sairaalalautakunnan 
jaoston mietintö merkittiin tiedoksi (13. 11. 3 001 §). 

Työttömyystöiden suorittaminen eri sairaaloissa, ks. s. 227. 
Sairaalain viranhaltijain lääkintöhuoltoa koskevan mietinnön kirjoittamisesta päätettiin 

varat. Arrio v. Hertzenille suorittaa 14 000 mk sairaalalautakunnan käyttövaroista 
(khn jsto 19. 3. 5 445 §). 

Ateriakorvauksen suorittaminen päivärahan asemesta eräissä tapauksissa. Kaupungin-
hallitus päätti, että sellaisissa tapauksissa, jolloin kaupungin ulkopuolella sijaitsevan 
sairaalan viranhaltijoita määrätään osallistumaan sellaisille Helsingissä järjestettäville 
kursseille, jotka toimeenpannaan jossakin kaupungin sairaalassa, näille viranhaltijoille 
suoritetaan kultakin kurssipäivältä matkakulut kurssipaikkakunnalle ja takaisin sekä 
200 mk:n ateriakorvaus, mikäli kurssipaikkakunnalla ei yövytä (9. 10. 2 660 §). 

Sairaaloiden keittiöissä kotitalousharjoitl eli joina oleville ylioppilaille suoritettavat palk-
kiot. Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus maksaa kaupungin sairaaloiden keittiöissä 
kotitalousharjoittelijoina toimiville, Helsingin Kotitalousopettajaopiston opettajakurs-
seille pyrkiville ylioppilaille 1.1. lukien 12 700 mk:n suuruinen kuukausipalkkio, johon 
kuului 6 000 mk:n suuruinen korvaus ruoasta (27. 2. 729 §). 
13 — Kunnall. kert. 1958, I osa 
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Eräiden kiinteistöjen siirtäminen sairaalalautakunnan hallintoon. Kaupunginhallitus 
päätti, että Kammion mielisairaalakiinteistön ja Nikkilän sairaalaa varten Sipoon kunnan 
Kirkonkylästä hankitun Ängslott-nimisen tilan RN:o 2526 hallinto siirretään 1.1. 1959 
lukien kiinteistölautakunnalta sairaalalautakunnalle (14. 8. 2 196 §). 

Sairaaloiden kanttiinitoimintaa koskevat sopimukset. Kaupunginhallitus oikeutti sairaa-
lalautakunnan tekemään kaupungin sairaaloissa kanttiinitoimintaa harjoittavien yhteisö-
jen kanssa seuraavat sopimukset 1. 6. lukien toistaiseksi: 

Sopimus 

Professori Henry Bardyn säätiön ja Helsingin kaupungin kesken on tänään tehty seu-
raava sopimus Marian sairaalassa sijaitsevien kanttiinitilojen vuokraamisesta seuraavilla 
ehdoilla: 

1. Kaupunki luovuttaa säätiön käytettäväksi Marian sairaalan keskusrakennuksen 
III-kerroksesta 75.5 m2:n suuruisen tilan kanttiininpitotoiminnan harjoittamista varten. 

2. Kesäaikana on säätiöllä oikeus käyttää kanttiinitoimintaa varten myös samassa 
kerroksessa olevaa 55.5 m2:n suuruista parveketta. 

3. Kanttiini luovutetaan säätiölle kalustettuna lukuun ottamatta kahvin valmistuk-
seen ja tarjoiluun käytettävää kalustoa. 

4. Kanttiinissa saadaan myydä kahvia, leivonnaisia, hedelmiä, virvoitusjuomia, ma-
keisia, savukkeita, postikortteja, kirjekuoria ja -paperia sekä terveydenhoitotarvikkeita 
kuten saippuaa, hammastahnoja ja -harjoja, kampoja jne. sillä edellytyksellä, että niistä 
perittävät maksut eivät ole kohtuuttomia. 

5. Kanttiinin siivouksesta huolehtii Marian sairaala ilman eri korvausta. 
6. Kanttiinin käytössä olevasta kaupungin puhelimesta yleisöltä perittävät maksut on 

koottava erityiseen lukittavaan rahalippaaseen ja tuloutettava sairaalalle. 
7. Kanttiinilla on oikeus ilman eri korvausta käyttää kanttiinikeittiön yhteydessä ole-

vaa jääkaappia. 
8. Säätiö sitoutuu suorittamaan kaupungille korvauksena kanttiininpito-oikeudestaan 

15 000 mk kuukaudessa, mikä suoritetaan vuosineljänneksittäin takakäteen ennen seuraa-
van neljänneksen ensimmäisen kuukauden 15 päivää Marian sairaalan postisiirtotilille 
n:o 84870. 

9. Säätiö sitoutuu toimittamaan sairaala virastolle vuosittain maaliskuun loppuun 
mennessä edellisen vuoden kanttiinitoimintaa koskevan tilinpäätöksensä ja selvityksen 
vuosivoiton käyttämisestä. 

10. Tämä sopimus, jota on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin 
sopijapuolelle, tulee voimaan 1. 6. 1958 ja on voimassa toistaiseksi, ellei sitä puolin tai 
toisin irtisanota noudattamalla 60 päivän irtisanomisaikaa 

Professorinrouva Leila Rantasalon säätiön ja Helsingin kaupungin kesken tehtiin 
em. ehtojen mukainen sopimus Auroran sairaalassa sijaitsevien kanttiinitilojen vuokraa-
misesta seuraavasti: 

Kaupunki luovuttaa säätiön käytettäväksi Auroran sairaalan lastenpoliklinikalla 
5.8 m2:n suuruisen kioskitilan ja rakennuksen n:o 19 pohjakerroksessa 88.5 m2:n suuruisen 
tilan kanttiinitoiminnan harjoittamista varten. 

Säätiö sitoutuu suorittamaan kaupungille korvauksena kanttiininpito-oikeudesta 
10 000 mk kuukaudessa, mikä suoritetaan vuosineljänneksittäin takakäteen ennen seuraa-
van neljänneksen ensimmäisen kuukauden 15 päivää Auroran sairaalan postisiirtotilille 
n:o 84871. 

Samaten päätettiin Suomen Sairaanhoitajain Liiton Uudenmaan paikallisyhdistyksen 
ja kaupungin kesken tehdä seuraava sopimus Kivelän sairaalan rakennuksessa n:o 9 
sijaitsevan kanttiinitilan vuokraamisesta jäljempänä mainituilla ehdoilla: 

Kaupunki luovuttaa yhdistyksen käytettäväksi Kivelän sairaalan rakennuksesta 
n:o 9 n. 12 m2:n suuruisen tilan ns. vaatenaulakkohuoneesta kanttiinitoiminnan harjoitta-
mista varten. 

Kanttiinia saadaan pitää mainitussa huoneessa arkisin klo 11. o o—14. o o. 
Yhdistys sitoutuu suorittamaan kaupungille korvauksena kanttiininpito-oikeudestaan 

2 000 mk kuukaudessa, mikä suoritetaan vuosineljänneksittäin takakäteen ennen seuraa-
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van neljänneksen ensimmäisen kuukauden 15 päivää Kivelän sairaalan postisiirtotilille 
n:o 84872. 

Muut ehdot olivat samat kuin edellä (30. 4. 1 433 §). 
Pohjoismaisten pääkaupunkien sekä Göteborgin sairaala-asioita hoitavien kaupungin-

johtajien kaksi päivää kestävät neuvottelupäivät päätettiin pitää Helsingissä syyskuussa 
1959 (28. 8. 2 324 §). 

Sairaalaviraston kansliaosastolle päätettiin 16. 10. lukien toistaiseksi ja kauintaan 
kertomusvuoden loppuun palkata 26. palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluva 
osastosihteeri, jonka palkan maksamista varten myönnettiin 187 015 mk erinäisiin hal-
lintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista (9. 10. 2 658 §). 

Ko. virkaan päätettiin siirtää huoneenvuokratoimiston tp. os. pääll. Aarne Varanne, 
joka oikeutettiin henkilökohtaisena palkanlisänä saamaan 26. ja 29. palkkaluokkien 
välinen erotus. Sairaalaviraston määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat myönnettiin 
38 925 mk mainitun henkilökohtaisen palkanlisän maksamista varten kertomusvuonna 
(9. 10. 2 659 §, khn jsto 30. 10. 6 548 §). 

Yleis jaosto päätti, että sairaalalautakunnan sihteerin viransijaisena toimivalle kans-
liasiht. Veikko Viherluodolle saatiin ajalta 20. 1. —9. 2. suorittaa 12 000 mk:n palkkio 
kustakin sairaalalautakunnan kokouksesta aiheutuneiden tehtävien hoitamisesta. Tar-
koitukseen saatiin käyttää sairaalalautakunnan määrärahoja Viranhaltijain sairausloma-
sijaiset (khn jsto 15. 1.5 107 §). 

Talon Lapin!ahdenkatu 27 huoneistot päätettiin, sitä mukaa kuin ne vapautuvat, 
luovuttaa sairaala- ja terveydenhoito viranomaisten käyttöön rahatoimiston ja kiinteistö-
viraston sopimaa korvausta vastaan (2. 1. 81 §). 

Marian sairaalaan päätettiin palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat (palkkaluokka 
merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): anestesia-apulaislääkäri (25) (16. 5. 1 558 §); 
10 sairaanhoitajaa (15) ja kuusi apuhoitajaa (12) ajaksi 1.2.—31.5.(16. 1.271 §); neljä sai-
raanhoitajaa (15) sekä kaksi laboratorioteknillistä apulaista (13) ajaksi 1 .5 .—31.12 . 
(6. 3. 828 §); 10 sairaanhoitajaa (15) ja kuusi apuhoitajaa (12) ajaksi 1 .9 .—31 .12 . 
(4. 9. 2 389 §); traktorinkuljettaja (14) ajaksi 16. 4. — 31. 12. Niille sairaalan apumiehille, 
jotka toimivat traktorinkuljettajan sijaisina saatiin 1.1. lukien suorittaa niiltä tunneilta, 
jolloin he toimivat traktorinkuljettajan sijaisena, 12. ja 14. palkkaluokan mukaan laske-
tun tuntipalkan erotus apumiehen palkan lisäksi (20. 3. 987 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan tarvittaessa 1 .4 .—31. 12. 
välisenä aikana palkkaamaan Marian sairaalaan yöhoitajan leikkauspotilaiden valvojaksi 
kriitillisen vaiheen ajaksi soveltamalla Suomen Sairaanhoitajien Liiton ykbityissairaan-
hoitajien palkkauksesta antamaa ohjetta. Tarkoitukseen saatiin käyttää enintään 20 000 
mk kuukaudessa sairaalan määrärahoista Muut palkkamenot (27. 3. 1 087 §). 

Marian sairaalan liinavaatevaraston hoitajalle saatiin kertomusvuoden aikana suorit-
taa 4 000 mk:n kuukausikorvaus sairaalan pesulan hoidosta niin kauan kuin se hänen 
tehtäviinsä kuuluisi (13. 2. 562 §). 

Marian sairaalan apumiehelle Lauri Kotamäelle saatiin niiltä tunneilta, jolloin hän 
toimii Auroran sairaalan autonkuljettajan sijaisena, suorittaa 12. ja 15. palkkaluokan 
mukaan lasketun tuntipalkan erotus apumiehen palkan lisäksi aikana 6. 5. — 31. 12. 
(29. 5. 1 691 §). 

Marian sairaalan seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jättää täyttämättä: anestesia-
lääkärin, röntgenapulaislääkärin ja kirurgisen osaston tp. apulaislääkärin virat sekä kaksi 
sisätautien osaston apulaislääkärin virkaa (16. 5. 1 558 §, 31. 7. 2 136 §, 4. 9. 2 385 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan suorittamaan v:n 1957 ao. 
tileiltä niille Marian sairaalan leikkausosastojen päivystykseen osallistuneille sairaanhoita-
jille, jotka asuvat sairaalan ulkopuolella, taannehtivasti ajalta 1. 1. — 31. 12 1957 päi-
vystyskorvausten 2a ja 2b välisen erotuksen (23. 1. 348 §). 

Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus jatkaa Marian sairaalan leikkaussali- ja 
laboratoriopäivystystä enintään 30. 9. saakka (6. 3. 828 §, 8. 5. 1 488 §). 

Eräille Marian sairaalan sairaanhoitajille päätettiin palauttaa heiltä erheellisesti myön-
netyn vuosiloman ajalta peritty palkka (27. 3. 1 076 §). 

Erään sairaalan apuhoitajan virka-asunto määrättiin sairaalalautakunnan esityksea 
mukaisesti (16. 1. 265 §). 

Muuttamalla v. 1953 (ks. s. 142) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti oikeut-
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taa sairaalalautakunnan vuokraamaan talosta Nousiaistentie 3 autotallipaikkoja 4 000 
mk:n kuukausivuokrasta sairaalan muillekin viranhaltijoille kuin lääkäreille, sillä ehdolla 
että sairaalan lääkärit eivät tarvitsisi ko. paikkoja autojensa säilyttämistä varten (23. 1. 
350 §). 

Marian sairaalan kaluston hankintamäärärahasta saatiin käyttää 342 000 mk kaluston 
hankkimista varten henkilökunnan asuntolaan Köydenpunojankatu 7 (khn jsto 22. 1. 
5 152 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 605 000 mk Marian sairaalan väliaikaisessa ruokailurakennuksessa suoritettavia 
sähkö-, kaasu-, vesi- ja viemärijohtotöitä ja niihin liittyviä sisätöitä varten (24. 4. 1 348 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 334 000 mk tulenarkojen nesteiden varastosuo jien rakentamista 
varten Marian ja Auroran sairaalaan sekä Tuberkuloosiparantolaan (12. 6. 1 859 §) ja 2.9 
mmk Marian sairaalan yhdistämistä varten kaukolämmitysverkkoon (20. 2. 665 §). 

Huoneistojen hankkiminen Marian sairaalan asuntolaa varten, ks. s. 268. 
Yleis jaosto oikeutti hankintatoimiston myymään Marian sairaalan käytöstä poiste-

tuista neljästä Turcos-merkkisestä nukutus kojeesta kojeen nro 3 Eiran sairaalalle 20 000 
mk:n hinnasta ja kojeen n:o 4 Sairaala Mehiläiselle 15 000 mk:n hinnasta. Kojeiden n:o 1 
ja 2 jäljellä olevat pöytäosat päätettiin luovuttaa hankintatoimiston konekorjaamon työ-
pöytinä käytettäviksi (khn jsto 30. 10. 6 573 §). 

Sairaalalautakunnan käyttövaroista myönnettiin 1 175 mk sairaalan vahtimestarille 
erään potilaan rikkomien vaatekappaleiden korvaamiseksi (khn jsto 12. 2. 5 258 §) ja 
9 340 mk erään potilaan III kirurgisella osastolla kadonneen hammasproteesin korvaa-
mista varten sairaalan määrärahoista Erilaatuiset menot (khn jsto 12. 2. 5 259 §) sekä 
9 800 mk putkiasent. Reino Hyvöselle hänen autolleen Marian sairaalan pihalla sattu-
neiden vaurioiden korvaamiseksi (khn jsto 5. 11.6 605 §). 

Auroran sairaalaan päätettiin ajaksi 1 .5 .—31. 12. palkata farmaseutti 17. palkka-
luokan mukaisella palkalla entisen puolipäivätoimessa olleen farmaseutin asemesta (24. 4. 
1 349 §); kertomusvuoden alusta toistaiseksi kolme 15. palkkaluokkaan kuuluvaa sai-
raanhoitajaa ja neljä 13. palkkaluokkaan kuuluvaa lastenhoitajaa (2. 1. 116 §) sekä samaan 
palkkaluokkaan kuuluva laboratorioteknillinen apulainen 1.5. lukien toistaiseksi ja 
kauintaan 31.12. saakka (6. 3. 828 §). 

Kaupunginhallitus kehotti sairaalalautakuntaa valitsemaan huoneenvuokratoimiston 
palveluksessa olevat toim apul. Helvi Niinikosken 12. palkkaluokan vakinaiseen toimisto-
apulaisen virkaan ja Aili Granlundin 11. palkkaluokan tp. toimistoapulaisen virkaan 
(30. 1.390, 392 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jättää täyttämättä: lasten sisätautien osasto-
ryhmän apulaislääkärin virka sekä kulku- ja sisätautien osastoryhmän tp. apulaislääkärin 
virka ja aikuisten kulku- ja sisätautien osastoryhmän apulaislääkärin virka sekä 16. 
palkkaluokkaan kuuluva apuemännän virka (31. 7. 2 136 §, 4. 9. 2 385 §, 2. 1. 106 §). 

Sairaalalautakunta oikeutettiin jatkamaan Auroran sairaalan leikkaussali- ja labo-
ratoriopäivystystä enintään 30. 9. saakka (8. 5. 1 488 §). 

Yleisjaosto oikeutti sairaalalautakunnan suorittamaan Auroran sairaalan vastaavalle 
sosiaalihoitajalle Ilona Luukolle ja sosiaalihoitajalle Maila Sipilälle kummallekin 6 000 
mk:n suuruisen korvauksen sosiaaliministeriön Kisakallion liikuntaopistossa 10. — 19. 9. 
järjestämän, sosiaalisesti sopeutumattomien lasten ja nuorten huoltoa koskevan seminaa-
rin aiheuttamien kustannusten peittämiseksi käyttäen tarkoitukseen sairaalalautakunnan 
käyttövaroja (khn jsto 10. 9. 6 307 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä kiinteistöissä Tolarintie 4 ja 8 sijaitsevat Arava-
huoneistot 7.0.126, 8.V.180, 8.X.189 ja 8.X.192 sairaalalautakunnan nimeämien Auroran 
sairaalan sairaanhoitajien, apuhoitajien, lastenhoitajien ja röntgentekniliisten apulaisten 
asunnoiksi 1. 6. lukien toistaiseksi ja kauintaan 31. 5. 1959 saakka (31. 7, 2 135 §). 

Lastenlinnan hoitopaikat, ks. s. 38, 215. 
Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 15. 10. vahvistanut tuberkuloottisten 

lapsipotilaiden hoitopaikkaluvun 10:ksi (30. 10. 2 872 §). Lääkintöhallitukselle päätettiin 
sittemmin esittää, että mainittu luku vahvistettaisiin 1. 12. lukien 15:ksi (13. 11.3 006 §). 

Sairaalalautakuntaa kehotettiin järjestämään Auroran sairaalan kaluston kunnossa-
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pitomenot ja kulutusirtaimiston hankinnat siten, että tarkoitukseen myönnetty 7 mmk:n 
määräraha riittäisi (9. 10. 2 645 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 270 000 mk Auroran sairaalan entisen sianruoan säilytyshuoneen kunnostamista var-
ten sairaiden eläinten eristyshuoneeksi (13. 2. 563 §); 120 000 mk eräiden kaiderakennus-
töiden suorittamista varten sairaalan alueella (31.7.2123 §). 

Tulenarkojen nesteiden varastosuojan rakentaminen, ks. s. 196. 
Arkkitehtitoimisto Cedercreutz & Railon Auroran lastensairaalarakennuksesta laatima 

selostus päätettiin julkaista 400 kpl:een painoksena, jota varten myönnettiin 107 600 mk 
yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (khn jsto 
11. 6. 5 911 §, 12. 12.6 821 §). 

Sairaala-alan suunnittelutoimikunnan Auroran sairaalassa 22. — 27. 9. järjestämien 
askartelukurssien osanottajille, yhteensä n. 40 henkilölle, myönnettiin oikeus ruokailla 
sairaalan ruokasalissa samaa ateriakorvausta vastaan, kuin mikä peritään sairaalan omilta 
viranhaltijoilta (18. 9. 2 507 §). 

Auroran sairaalan keittiössä kotitalousharjoittelijoina toimiville Helsingin Kotitalous-
opettajaopiston opettajakursseille pyrkiville oppilaille maksettava kuukausipalkkio saa-
tiin suorittaa sairaalan määrärahoista Muut palkkamenot (27. 2. 729 §). 

Kivelän sairaalan sisätautien osastoilla saatiin ajaksi 5 .2 .—31. 12. palkata neljä 
apuhoitajaa 12. palkkaluokan mukaisella palkalla (30. 1. 422 §, 28. 8. 2 326 §). 

Seuraavat Kivelän sairaalan virat päätettiin toistaiseksi jättää täyttämättä: röntgen-
osaston apulaislääkärin virka, silmätautien osaston apulaislääkärien virat, korva-, nenä-
ja kurkkutautien osaston apulaislääkärin virka sekä asuntolan hoitajan virka (4, 9. 
2 385 §, 31. 7. 2 122 §, 23.9.2 561 §, 27. 11.3 166 §). 

Niille Kivelän sairaalan kahdelle apumiehelle, jotka traktorinkulj ett ajan vapaapäivinä 
ajavat traktoria saatiin mainituilta tunneilta suorittaa traktorinkuljettajan ja apumiehen 
tuntipalkan erotus, toiselle 16. 5. — 15. 6. ja toiselle 16. 8. — 15, 9. väliseltä ajalta (29. 5. 
1 686 §) . 

Eräille Kivelän sairaalan lämmittäjille saatiin v:n 1957 talousarvioon kuuluvista sai-
raalan määrärahoista Viranhaltijain sunnuntai- ja ylityö- sekä päivystyskorvaukset suo-
rittaa yhteensä 191 435 mk päivystyskorvauksena sairaalan lämmityskattiloiden val-
vontaa koskevasta työpaikkapäivystyksestä (23. 1.342 §). 

Yleis jaosto oikeutti sairaalalautakunnan suorittamaan Kivelän sairaalan neljän lää-
kintävoimistelijan Invalidisäätiön sairaalassa 14. 10. lukien järjestettävien lääkintä-
voimistelijain täydennyskurssien kurssimaksut niiltä opetuskerroilta, joihin mainitut 
henkilöt todistettavasti olivat osallistuneet. Tarkoitukseen saatiin käyttää enintään 20 000 
mk sairaalalautakunnan käyttövaroista (khn jsto 12. 12. 6 818 §). 

Kivelän sairaalan tornitalojen kylmästä hiilivarastosta saatiin sairaalan tai.hoit. 
Veikko Kääriäiselle vuokrata henkilöauton säilytystila toistaiseksi ja enintään niin kauan 
kuin suojaa ei käytettäisi hiilien varastoimiseen. Kuukausivuokrana oli perittävä 1 000 mk 
(23. 1.349 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston pääpiirustukset n:o 1—4 
Kivelän sairaalan 9. rakennuksen makuuhallin muuttamiseksi potilashuoneiksi. Tarkoi-
tusta varten merkityn 11.5 mmk:n lisäksi saatiin siihen käyttää 500 000 mk tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokkaan Kivelän sairaalan perusparannustöitä varten 
nimikkeelle Sterilisaatiokeskus ja tulenarkojen nesteiden varasto merkitystä määrä-
rahasta (16. 5. 1 561 §). 

Kivelän sairaalan alueella sijaitsevat Takatorppa-niminen asuinrakennus, jätevarasto-
huone ja sirkkelirakennus n:o 18 päätettiin purkaa (khn jsto 10. 9. 6 304 §). 

Sairaanhoidon pääluokan lukuun Erinäiset sairaanhoitomenot kuuluvista määrä-
rahoista Poistot ja palautukset myönnettiin 15 900 mk erään potilaan hoitomaksun pois-
tamista varten tileistä (khn jsto 30. 10. 6 569 §). 

Helsingin keskusmielisairaalan Kivelän osasto. Kaupunginhallitus päätti muuttaa 
1.1. 1959 lukien Helsingin keskusmielisairaalan Kivelän osaston nimeksi Hesperian sai-
raala—Hesperia sjukhus (9. 10. 2 655 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrä-
rahoista 837 600 mk kahden 14. palkkaluokkaan kuuluvan mielisairaanhoitajattaren 
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palkkaamista varten edelleen 1.1. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden lop-
puun (2. 1 117 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sairaalalautakunta ei ollut katsonut aiheelliseksi julistaa uudel-
leen haettavaksi kahta Kivelän osaston apulaislääkärin virkaa (4. 12. 3 230 §). Kaksi 
apulaislääkärin virkaa päätettiin toistaiseksi jättää täyttämättä (31.7. 2 136 §). 

Kivelän osaston apul. ylilääk. Toivo Pihkanen oikeutettiin käyttämään omaa autoaan 
Nummelan sairaalaan suoritettaviin virka-ajoihin tavanmukaisilla ehdoilla (khn jsto 
30. 10. 6 567 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sisäasiainministeriön päätöksen, joka koski 
Kivelän sairaalaan rakennettavien mielitautiosaston, tarkkailuosaston ja huolto-osaston 
ottamista 529.62 mmk:n määräisinä valtion avustusten suorittamista koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan siten, että valtion osuus, 243 197 500 mk, suoritetaan v. 1962—1966. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että em. päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Kivelän 
sairaalaan rakennettavan hermosairaalan pääpiirustukset laadittaisiin sisäasiainministe-
riön em. päätöksestä huolimatta kaupunginvaltuuston 8. 5. 1957 (ks. s. 35) hyväksymien 
luonnospiirustusten pohjalla (27. 2. 732 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä toimenpiteen, jolla opetus- ja sairaalatointa joh-
tava apulaiskaupunginjohtaja oli 25. 7. ilmoittanut yleisten töiden lautakunnalle, että 
työt Helsingin keskusmielisairaalan Kivelän osaston I rakennuksen uunilämmityksen 
muuttamiseksi keskuslämmitykseksi saatiin niiden kiireellisyyden vuoksi aloittaa heti 
(31.7. 2 134 §). 

Sisäasiainministeriö oli sittemmin hyväksynyt mainitut kustannukset otettaviksi 
valtionapua koskevaan yleiseen suunnitelmaan 6 942 304 mk:n määräisinä siten, että 
valtion osuus kustannuksiin, 3 471 152 mk, suoritettaisiin v. 1960—1963 (11. 12. 3 311 §). 

Opetus- ja sairaalatointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan esityksestä yleis jaosto 
päätti, että prof. Sven Donnerin muotokuva, jota säilytettiin Helsingin keskusmielisai-
raalan Kivelän osastossa, lainataan Rinnekoti-Säätiölle kopioimista varten, sillä ehdolla 
että säätiö suorittaa taulun kuljettamisesta aiheutuvat kustannukset ja vakuuttaa taulun 
vahingon varalta sen hankintahintaa kehyksineen vastaavasta määrästä (khn jsto 19. 11. 
6 691 §). 

Sielullisesti sairaiden huoltolaitokset. Kaupunginhallitus päätti muuttaa Naisten keskus-
kodin nimeksi 1.1. 1959 lukien Pukinmäen hoitokoti — Bocksbacka värdhem (9. 10. 
2 655 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti samasta ajankohdasta lukien muuttaa Sielullisesti 
sairaiden huoltotoimiston nimeksi Psykiatrinen huoltotoimisto — Psykiatriska värdbyrän 
ja Sielullisesti sairaiden vastaanottoaseman nimeksi Psykiatrinen vastaanotto-osasto — 
Psykiatriska mottagningsavdelningen (30. 10. 2 877 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan viipymättä aloitta-
maan ne sielullisesti sairaiden naisten keskuskodissa suoritettavat peruskorjaustyöt, joiden 
kustannukset oli 4.8 mmk:n määräisinä anottu otettaviksi valtionavustusten suorittamista 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan (21. 8. 2 233 §). 

Sisäasiainministeriön hylättyä em. anomuksen kaupunginhallitus päätti valittaa pää-
töksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (30. 10. 2 883 §). 

Nikkilän sairaalaan päätettiin 1. 8. lukien ja enintään kertomusvuoden loppuun pal-
kata sairaalan pintavedenpuhdistuslaitosta varten kaksi kemikaalipäivystäjää 17. palkka-
luokan mukaisella palkalla (26. 6. 1 980 §). 

Nikkilän sairaalan papille päätettiin 1. 9. lukien suorittaa 14 300 mk:n suuruinen kuu-
kausipalkka ja urkurille 1 500 mk:n palkkio kerralta osallistumisesta jumalanpalvelus-
ten ja hartaushetkien toimittamiseen (28. 8. 2 320, 2 322 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jättää täyttämättä: apulaisylilääkärin virka 
ja tp. osastolääkärin virka sekä 28. palkkaluokkaan kuuluva osastolääkärin virka enin-
tään kertomusvuoden loppuun, jolloin virka oli uudelleen julistettava haettavaksi (29. 5. 
1 685 §, 4. 9. 2 385 §, 4. 12. 3 230 §). 

Eräät Nikkilän sairaalan viranhaltijat oikeutettiin suorittamaan ylityötä 200 tunnin 
enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 2. 1. 5 020 §, 12. 12. 6 819 §). 

Eräille sairaalan henkilökuntaan kuuluville viranhaltijoille saatiin vuokrata autotalli-
tiloja 200 mk:n suuruisesta kuukausivuokrasta ns. Ruxin alueen navetasta ja rehusuojasta 
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toistaiseksi ja siihen saakka, kunnes niitä tarvittaisiin sairaalan omaan käyttöön (23. 1. 
351 §). 

Nikkilän sairaalan osastonhoit. Greta Salolle saatiin korvata hänen aikana 6.10.—5.11. 
Naistenklinikan leikkaussalitoiminnan seuraamista varten tekemistään edestakaisista 
matkoista, yhteensä 7 540 mk, käyttäen tarkoitukseen sairaalan määrärahoja Kulje-
tus- ja matkakustannukset (khn jsto 26. 11. 6 729 §). 

Yleis jaos to päätti, että Mielisairaanhoitajien Liiton Nikkilän osaston ko. sairaalassa 
järjestämille luento- ja neuvottelupäiville osallistuvat kaupungin eri mielisairaaloissa toi-
mivat mielisairaanhoitajat saavat ruokailla korvauksetta sairaalan ruokalassa (khn jsto 
5. 11. 6 607 §). 

Muuttamalla v. 1957 (ks. s. 182) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti, että 
Nikkilän sairaalan perhehoitoon sijoitettujen potilaiden hoitomaksun enimmäismäärä vah-
vistetaan kolmenkymmenen myös ruumiillisesti sairaan perhehoitopotilaan osalta enin-
tään 12 000 mk:ksi kuukaudessa ja muiden perhehoitopotilaiden osalta enintään 10 000 
mk:ksi kuukaudessa 1.1. lukien (16. 1. 263 §), 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli anomuksesta vahvistanut Nikkilän sairaa-
lan potilaspaikkaluvun edelleen toistaiseksi, kuitenkin enintään 31. 12. 1959 saakka, 
1 100:ksi, joista 700 naisten ja 400 miesten hoitopaikkaa (13. 11.2 999 §,27. 11.3 165 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan viipymättä aloitta-
maan Nikkilän sairaalan voimalaitoksen uusimis- ja laajentamistyöt, jotka olivat esitetyt 
otettaviksi valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 28.5 mmk:n 
määräisinä. Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 27. 8. suostunut em. esityk-
seen siten, että valtion osuus suoritettaisiin v. 1961—1965 (21. 8. 2 235 §, 11. 9. 2 442 §). 

Lääkintöhallitus oli v. 1957 (ks. s. 182) hylännyt kaupungin anomuksen Nikkilän sai-
raalan ulkoilualueeksi hankitun määräalan 2.9 mmk:n suuruisten kustannusten ottami-
sesta valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan. Mainitusta 
päätöksestä oli kaupunginhallitus valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka oli har-
kinnut oikeaksi, koska perustamistyön ottamisesta valtionapua koskevaan yleiseen suun-
nitelmaan mielisairaslain 43 §:n mukaan päättää lääkintöhallituksen esityksestä sisäasiain-
ministeriö eikä asiaa ole niin ollen voitu ratkaista niin kuin on tapahtunut lääkintöhalli-
tuksen päätöksellä, vaan olisi lääkintöhallituksen tullut esittää se sisäasiainministeriön 
ratkaistavaksi, palauttaa asian, lääkintöhallitukselle, jonka tuli ilmoituksetta ottaa se 
uudelleen käsiteltäväksi ja ottaen huomioon palauttamisen syyn, siinä laillisesti menetellä 
(6. 3. 830 §). Tämän jälkeen lääkintöhallitus oli esittänyt sisäasiainministeriölle, ettei 
mainittu alue ollut potilaiden hoidon kannalta tarpeellinen, minkä perusteella ministeriö 
oli 18. 4. hylännyt anomuksen. Kaupunginhallitus kehotti asiamiestoimistoa hakemaan 
muutosta ministeriön ko. päätökseen (16. 5. 1 555 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä toimenpiteen, jonka mukaan kaupungin-
lakimies oli kaupungin puolesta valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen sisäasiain-
ministeriön 26. 8. tekemästä päätöksestä, joka koski kaupunginhallituksen esitystä Nikki-
län sairaalan perhehoitoa varten ostetun kiinteistön kauppahinnan ja korjauskustannusten 
ottamisesta valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (9. 10. 
2 653 §). 

Auroran sairaalan pesulassa tarpeeton pesulalinko päätettiin siirtää Nikkilän sairaa-
laan. Siirtokustannukset saatiin suorittaa kiinteistöjen pääluokan luvun Erinäisten hal-
lintokuntain rakennusten korjaukset nimikkeeltä Sairaalat (khn jsto 26. 11. 6 730 §). 

Seuraavat Nikkilän sairaalan koneet ja laitteet päätettiin myydä tarjousten perus-
teella: Sandviken höyrykoneet n:o 224 ja 225 sekä niihin kytketyt Asea tasavirtageneraat-
torit n:o 59219 ja 59221 (khn jsto 22. 10. 6 529 §) ja kaksi 2 x 120 voltin tasavirtagene-
raattoria, kaksi 170 voltin muuntajaa, kaksi muuntajakonetta lisälaitteineen, yksi akku-
malaattorin latauskoje generaattoreineen, kaksi lämmityskattilaa H 6, tulipinnaltaan 
9 m2 sekä yksi lämminvesikattila H 6, tulipinnaltaan 5 m2 (khn jsto 17. 12. 6 871 §). 

Eräiden potilaiden eri henkilöille aiheuttamien vahinkojen korvaamista varten myön-
nettiin yhteensä 18 240 mk sairaalalautakunnan käyttövaroista (khn jsto 16. 5. 5 743, 
5 745 §). 

Salon B-mielisairaalan hallinto päätettiin 1. 1. 1959 lukien siirtää sairaalalautakun-
nalle (31. 7. 2 121 §). 

Yleisjaosto päätti, että Salon B-mielisairaala oikeutetaan käyttämään kantamiaan 
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varoja menojensa suorittamiseen, että aterialipukekassa lopetetaan ja että kassavarojen, 
niihin luettuina käteiskassa ja shekkitili, yhteinen enimmäismäärä saa olla, lukuun otta-
matta palkkojen maksuun tarvittavia varoja, 50 000 mk, että enimmäismäärän yli ker-
tyneet varat on päivittäin siirrettävä rahatoimiston pankki- tai postisiirtotilille sekä että 
sairaalalle saadaan avata shekkitili Helsingin Osakepankin Salon konttorissa palkkojen 
maksua varten (khn jsto 8. 1. 5 052 §). 

Salon B-mielisairaalan taloudenhoitajalle päätettiin suorittaa 10 400 mk:n palkkio 
kuukaudessa (28. 8. 2 322 §). 

Kauniaisten hoitokoti. Kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa sairaalalautakunnan aloittamaan Kauniaisten hoitokodin toiminnan 1.7. 

lukien, 
puolestaan hyväksyä sairaalalautakunnan laatiman Kauniaisten hoitokodin talous-

suunnitelman väliaikaisesti toteutettavaksi siten, että toistaiseksi ja kunnes jäljempänä 
mainittu tutkimus olisi suoritettu ja siihen perustuva tarkistusesitys hyväksytty, tila-
päistä henkilökuntaa saadaan palkata enintään neljä, kokonaismenojen saadessa nousta 
mainittuna aikana enintään 4.5 mmk:aan, 

kehottaa rahatoimistoa em. taloussuunnitelman puitteissa kaupungin kassavaroista 
väliaikaisesti suorittamaan hoitokodin käytöstä aiheutuvat kustannukset sekä 

kehottaa sairaalalautakuntaa kiireellisesti yhteistoiminnassa järjestelytoimiston kanssa 
suorittamaan tutkimuksen Kauniaisten hoitokodin työvoiman tarpeesta sekä sen jälkeen 
tekemään tarkistetun esityksensä siitä sekä tarvittavien määrärahojen myöntämisestä tp. 
henkilökunnan palkkaamista ja muita menoja varten ajaksi 1.7. — 31.12. (3. 7. 2 045 §). 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus Kauniaisten hoitokodin hyväksymi-
sestä B-mielisairaalaksi (4. 9. 2 397 §). 

Samaten merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 9. 12. vahvistanut ko. hoitokodin 
potilaspaikkaluvuksi 1. 10. alkaen 30 (18. 12. 3 370 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan viipymättä aloittamaan kaupungin-
valtuuston 4. 6. (ks. s. 35) tekemän päätöksen edellyttämät korjaus- ja veden saannin 
turvaamista tarkoittavat työt Kauniaisten hoitokodissa (21. 8. 2 234 §). 

Nummelan sairaala. Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, 
että Oy. Nummelan Parantola — Ab. Nummela Sanatorium -nimiseltä yhtiöltä ostettu 

parantola hyväksyttäisiin kaupungin B-mielisairaalaksi ja 
että lääkintöhallitus tekisi sisäasiainministeriölle esityksen ko. kauppahinnan, perus-

korjausten ja kaluston perushankintojen kustannusten ottamisesta valtionavustusten suo-
rittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa ryhtymään kiireellisiin 
toimenpiteisiin sairaalatoimintaa varten tarpeellisen n. 30 ha:n suuruisen alueen vuok-
raamiseksi metsähallitukselta kaupunginvaltuuston päätöksessä (ks. s. 60) mainituilla 
ehdoilla 50 v:n ajaksi ja ryhtymään aikanaan neuvotteluihin metsähallituksen kanssa siltä 
vuokrattavan alueen saamiseksi kaupungin omistukseen, sekä oikeuttaa kiinteistölauta-
kunnan laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan kaupunginvaltuuston päättämillä 
ehdoilla jo ennen kuin esitys sairaalan perustamis- ja käyttökustannusten ottamisesta val-
tionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan on hyväksytty, 

kehottaa yleisten töiden lautakuntaa ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin em. pää-
töksessä edellytettyjen korjaustöiden suorittamiseksi sekä 

kehottaa sairaalalautakuntaa ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin parantolan otta-
miseksi käyttöön B-mielisairaalana. 

Kaupunginhallitus päätti vielä, että Nummelan B-mielisairaala alueineen määrätään 
sairaalalautakunnan hallintoon (19. 6. 1 929 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa sairaalalautakunnan aloittamaan Nummelan sairaalan toiminnan 1.7. lukien, 
puolestaan hyväksyä sairaalalautakunnan laatiman sairaalan taloussuunnitelman väli-

aikaisesti toteutettavaksi siten, että toistaiseksi ja kunnes jäljempänä mainittu tutkimus 
olisi suoritettu ja siihen perustuva tarkistusesitys olisi hyväksytty, tilapäistä henkilökun-
taa saatiin palkata enintään 63 ja kaluston hankintoja suorittaa 7 mmk:n arvosta, koko-
naismenojen saadessa nousta mainittuna aikana enintään 25 mmk:aan sekä tp. henkilö-
kunnan palkkauksen osalta siten muutettuna, että tp. taloudenhoitaja palkattaisiin 23. 
palkkaluokan mukaisella palkalla, että ehdotetun 15. palkkaluokan kanslianhoitajan sijas-
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ta palkattaisiin yksi 12. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulainen, että ehdotettu toi-
mistoapulainen palkattaisiin 11. palkkaluokan mukaisella palkalla, että kaksi puhelun-
välittäjää palkattaisiin 10. palkkaluokan mukaisella palkalla, että emäntä palkattaisiin 
17. palkkaluokan mukaisella palkalla ja että 9. palkkaluokan mukaan palkattavaksi ehdo-
tetuista keittäjistä toinen palkattaisiin 9. ja toinen 8. palkkaluokan mukaisella palkalla, 

oikeuttaa sairaalalautakunnan suorittamaan 20 000 mk:n kuukausipalkkion talouden-
hoitajan tehtäviä toistaiseksi ja enintään siksi, kunnes ko. virka vakinaisesti täytettäisiin, 
hoitamaan otettavalle ekon. Veikko Kääriäiselle, palkkiota ei kuitenkaan maksettaisi 
vuosiloman ajalta, 

kehottaa rahatoimistoa em. taloussuunnitelman puitteissa kaupungin kassavaroista 
väliaikaisesti suorittamaan Nummelan sairaalan käytöstä aiheutuvat kustannukset sekä 

kehottaa sairaalalautakuntaa kiireellisesti yhteistoiminnassa järjestelytoimiston kanssa 
suorittamaan tutkimuksen sairaalan työvoiman tarpeesta sekä sen jälkeen tekemään tar-
kistetun esityksensä siitä sekä tarvittavien määrärahojen myöntämisestä tp. henkilökun-
nan palkkaamista ja muita menoja varten ajaksi 1.7. — 31.12. (3.7.2 044 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat numeroilla 
1—2 merkityt Nummelan sairaalan asuntolan keskeneräisten rakennustöiden pääpiirus-
tukset palolaitoksen mainitsemilla ehdoilla. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kau-
punginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 555 000 mk Nummelan sairaalan hoitaja-
tarasuntolan seurusteluhuoneen jakamista varten kahdeksi asuinhuoneeksi töiden kustan-
nusten valtionapukysymyksen ratkaisusta riippumatta. Sairaalan entisen ylilääkärin 
asunnon muuttaminen potilasosastoksi oli suoritettava sairaalan korjaustöiden suoritta-
mista varten myönnetyn määrärahan puitteissa (30. 10. 2 878 §, 4. 12. 3 233 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä 1.5 mmk sairaalan paloturvallisuustöiden 
suorittamista varten sekä sairaalan rakennuksen n:o 2 liittämistä varten sairaalan kauko-
lämmitysverkostoon töiden kustannusten valtionapukysymyksen ratkaisusta riippumatta 
(4. 12. 3 232 §). 

Sairaalalautakuntaa kehotettiin palovakuuttamaan ne Nummelan sairaalan rakennuk-
set, joissa paloviranomaiset olivat määränneet suoritettavaksi palo turvallisuus töitä va-
kuutusyhtiön määriteltävästä täydestä arvostaan v:n 1959 loppuun (6. 11. 2 930 §). 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 20 000 mk korvauksen suorittamista varten Nummelan Parantolan puutarhurille 
Axel Lundbergille hänen työskentelystään sairaalan puutarhassa aikana 16 .6 .—2.7 . 
(18. 12. 3 378 §). 

Tuberkuloosiparantolan nimi päätettiin 1.1.1959 muuttaa nimeksi Laakson sairaala — 
Dals sjukhus (9. 10. 2 655 §). 

Tuberkuloositoimiston ja tuberkuloosiparantolan apulaislääkärin virat päätettiin tois-
taiseksi jättää täyttämättä (31. 7. 2 122 §, 4. 9. 2 385 §, 4. 12. 3 230 §). 

Tuberkuloosiparantolan erään viranhaltijan virka-asunto määrättiin sairaalalauta-
kunnan esityksen mukaisesti (2. 1. 115 §). 

Sairaalatarkast, Reino Oksaselle päätettiin vuokrata autopaikka tuberkuloosiparanto-
lan vanhasta autotallista toistaiseksi 4 000 mk:n kuukausivuokrasta (23. 1. 344 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 15. 10. vahvistanut tuberkuloosiasetuksen 
6 §:n nojalla tuberkuloosiparantolan vakinaisten hoitopaikkojen lukumääräksi 400 sekä 
ylimääräisten hoitopaikkojen lukumääräksi 139 viimeksi mainittujen osalta kuitenkin 
1. 1. 1960 saakka (30. 10. 2 872 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa tuberkuloosia sairastavien henkilöiden asuntoloissa 
taloissa Loviisankatu 6—8, Hangonkatu 4—6 ja Tammisaarenkatu 3—7 perittävät asunto-
maksut 1. 6. lukien seuraaviksi: yksinäisiltä henkilöiltä 1 000 mk/kk, perheellisiltä 2 huo-
netta ja keittiön käsittävästä asunnosta 2 000 mk/kk ja perheellisiltä 1 huoneen ja keittiön 
asunnosta 1 500 mk/kk (17. 4. 1 261 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli suostunut siihen, että tuberkuloosi-
parantolan ulkovalaisimet ja niiden asentaminen otettaisiin valtionavustusten suoritta-
mista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 1. l mmk:n määräisinä siten, että valtion osuus, 
825 000 mk, suoritettaisiin v. 1963 (17. 4. 1 258 §). 

Asiamiestoimiston tehtäväksi annettiin hakea muutosta sisäasiainministeriön 20. 3. 
tekemään päätökseen, joka koski tuberkuloosiparantolan uuden muuntajan ottamista val-
tionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (2. 4. 1 132 §). 
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Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin kiireellisesti hankkimaan ja asentamaan tuber-
kuloosiparantolan keittiön kiinteään kalustoon tarvittavat lisälaitteet. Tarkoitukseen 
saatiin käyttää enintään 2.7 4 mmk v:n 1957 talousarvion tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokan Talorakennukset-lukuun uusia sairaalarakennuksia varten varatusta, 
kertomusvuonna käytettäväksi siirretystä määrärahasta (30. 4. 1 436 §). 

Tulenarkojen nesteiden varastosuojan rakentaminen, ks. s. 196. 
Merkittiin tiedoksi, että valtiovarainministeriö oli 22. 11. hylännyt kaupunginhallituk-

sen anomuksen, joka koski tuberkuloositoimiston kuorma-auton vapauttamista moottori-
ajoneuvoverosta (11. 12. 3 307 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Tuberkuloosipiirien Liiton johtokunta oli esittänyt tuberku-
loosipiireille sellaisen uuden kohdan ottamista perussääntöön, että jäsenkunta olisi 
velvollinen suorittamaan liittovaltuuston kutakin varainhoitovuotta varten erikseen vah-
vistaman lisämaksun jokaiselta hoitovuorokaudelta, mikä puolivuosittain tarkistettuna 
ylittää kunnan hoitopaikkojen edellyttämän hoitovuorokausimäärän (18. 9. 2 503 §). 

Malmin sairaalaan päätettiin palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat (palkkaluokka 
merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): osastolääkäri tammikuun ajaksi (2. 1. 
104 §); osastolääkäri (28) 1.2. lukien toistaiseksi kuitenkin kauintaan 31. 12. saakka 
(16. 1. 269 §); ajaksi 3. 11.—31. 12. yöylihoitaja (20), sairaanhoitaja (15), kaksi apuhoita-
jaa (12) ja toimistoapulainen (12) (30. 10. 2 882 §); toimistoapulainen (12) 1.6. lukien 
toistaiseksi ja kauintaan 31. 12. saakka (24. 4. 1 345 §). 

Malmin sairaalaan 25. palkkaluokkaan kuuluva apulaislääkärin virka päätettiin tois-
taiseksi jättää täyttämättä (16. 1. 269 §). 

Niille Malmin sairaalan leikkaussalin päivystykseen osallistuneille sairaanhoitajille, 
jotka asuvat sairaalan ulkopuolella ja ovat määrätyt päivystämään sairaalasta käsin pää-
tettiin ajalta 1. 1. — 31. 12. 1957 suorittaa takautuvasti 2 a ja 2 c päivystyskorvausten 
välinen erotus ottamalla huomioon, että päivystyskorvauksen suuruus on 2c luokkaan 
kuuluvassa puhelinpäivystyksessä ollut vain1/ 6 tuntipalkasta (23. 1. 348 §). 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 121 809 mk sairaalalautakunnan käytettäväksi työaikalain mukaisen päivystys-
korvauksen suorittamista varten niille Malmin sairaalan apumiehille, jotka sairaalan 
lämmittäjä-mekaanikon vuosiloman aikana olivat v. 1957 ja kertomusvuonna huolehti-
neet sairaalan ns. yleispäivystyksestä (23. 10. 2 782 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Malmin sairaalan järjestämään 1. 1. lukien leikkaussali-
päivystyksen joko työpaikkapäivystyksenä (2a) tai asunnosta käsin suoritettavana päi-
vystyksenä (2b), riippuen asianomaisen sairaanhoitajan asunnon sijainnista, siksi kun-
nes vuorotyöjärjestelmään voitaisiin siirtyä sekä suorittamaan mainitusta päivystyksestä 
kertomusvuonna aiheutuvat korvaukset enintään 437 000 mk sairaalan määrärahoista 
Viranhaltijain sunnuntai- ja ylityö- sekä päivystyskorvaukset (6. 3. 828 §). 

Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus maksaa Malmin sairaalaan tilatuista rönt-
genlaitteista 32 939 995 mk muita sairaalan kaluston perushankintoja vastaavasti su-
pistaen (15. 11.2 998 §, 18. 12.3 372 §). 

Yleisjaosto oikeutti yleisten töiden lautakunnan suorittamaan Malmin sairaalan lää-
kärien kirjastoon tilatuista mahonkisista kirjahyllyistä aiheutuneen laskun Malmin sai-
raalan uutta poliklinikkarakennusta varten tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokkaan merkittyjä määrärahoja käyttäen. Samalla kehotettiin yleisten töiden lauta-
kuntaa vastaisuudessa kiinnittämään enemmän huomiota standardivalmisteisten sekä 
kohtuullista vaatimustasoa vastaavien kalusteiden hankkimiseen kaupungin talorakennus-
töitä suoritettaessa (khn jsto 5. 11. 6 599 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
825 000 mk talosta Malmin raitti 38 vapautuneiden huonetilojen kunnostamista varten 
Malmin sairaalan hoitohenkilökunnan asuntolaksi (30. 4. 1 437 §). 

Kaupunginhallitus päätti tarkistaen v. 1957 (ks. s. 185) tekemäänsä päätöstä oikeuttaa 
yleisten töiden lautakunnan suorittamaan Malmin sairaalan piharakennuksen muutokset 
yleisten töiden lautakunnan 12. 5. päivätyssä kirjelmässä n:o 188 esitetyllä tavalla (5. 6. 
1 763 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston 18. 3. päivätyt sai-
raalan päärakennuksen korjaus- ja muutostöiden pääpiirustukset (12. 6. 1 861 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
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sen käyttövaroista myönnettiin 525 000 mk Malmin sairaalan vanhan poliklinikkaraken-
nuksen muuttamista varten kiireellisesti väliaikaiseksi sairaalan ruoan jakelupaikaksi ja 
ruokasaliksi sekä sairaalan puhelinkeskuksen väliaikaista siirtoa varten (16. 10. 2 736 §). 

Sairaanhoitajakoulun tuntiopettajille päätettiin 1.9. lukien suorittaa saman suuruiset 
luento- ja opetuspalkkiot kuin valtionvarainministeriön 9. 4. antaman päätöksen mukai-
sesti suoritetaan valtion sairaanhoito-oppilaitoksissa (31. 7. 2 132 §). 

Suomen Punaisen Ristin sairaala. Kaupunginhallitus päätti, että Suomen Punaisen 
Ristin ja kaupungin välillä Suomen Punaisen Ristin sairaalan käyttöä koskevaan sopi-
mukseen 3. 1. tehtyä lisäsopimusta jatketaan ajaksi 1.—28. 2. 1958 em. lisäsopimuksessa 
mainituilla ehdoilla (23. 1. 352 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin viipymättä suorittamaan lääkintöhallitukselle 
142 441 016 mk, korko 8 % 1.3. lukien, kertomusvuoden talousarvion tuloa tuottamatto-
mien pääomamenojen pääluokan luvun Talorakennukset määrärahoista »Kaupungin 
osuus Helsingin yliopistollisen keskussairaalan kustannuksista» kaupungin osuutena Suo-
men Punaisen Ristin sairaalan lunastuskustannuksista sen siirryttyä Helsingin yliopistolli-
sen keskussairaalaliiton omistukseen. Samalla kaupunginhallitus kehotti sairaalalauta-
kuntaa mikäli em. siirtomääräraha ei riittäisi, merkitsemään v:n 1959 talousarvioehdotuk-
seensa määrärahan 1.3. 1959 maksettavaksi erääntyvän 7 623 646 mk:n suorittamista 
varten lääkintöhallitukselle (20. 3. 996 §). 

Kaupunginhallitus päätti lähettää Helsingin Yliopiston lääketieteelliselle tiedekun-
nalle ja yliopistollisen keskussairaalan sairaalahallitukselle seuraavan kirjelmän: 

Suomen Punaisen Ristin sairaala, joka on 1.3. lukien siirtynyt Helsingin yliopistolli-
selle keskussairaalaliitolle, on harjoittanut myös ns. pehmeäkudoskirurgista toimintaa 
lähinnä ottaen huomioon yhteistyö- ja konsultaatiomahdollisuudet Kivelän sairaalan 
kanssa. Koska tällaisen toiminnan jatkuminen olisi kaupungin sairaanhoidon ja nimen-
omaan Kivelän sairaalan kannalta ensiarvoisen tärkeätä, kaupunginhallitus pyytää, että 
tiedekunta (sairaalahallitus), ottaisi tämän seikan vakavasti huomioon Suomen Punai-
sen Ristin sairaalassa annettavaa opetusta järjestäessään ja siinä mielessä säilyttäisi ko. 
sairaalassa toimintamahdollisuudet myös pehmeäkudoskirurgiaa varten. Kaupunginhalli-
tus pyytää kunnioittaen, että tiedekunta ilmoittaisi ensi tilassa kantansa asiassa, koska 
sillä tulee olemaan tärkeä merkitys kaupungin sairaalapolitiikan vastaisessa hoitamisessa 
(6.3. 832 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton anottua kaupungilta väliaikaisia käyttö-
varoja kaupunginhallitus päätti myöntää kaupungin kassavaroista 5 mmk mainittuun 
tarkoitukseen, sillä ehdolla että varat otettaisiin lyhennyksenä huomioon kaupungin kes-
kussairaalaliitolle suoritettavaa ensimmäistä ennakkomaksua määrättäessä sekä että 
anoja suorittaisi 6 %:n koron kaikista kaupunginkassasta maksetuista ennakoista. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti, että rahatoimisto hoitaisi maksujen suorittamisen tarkoi-
tukseen myönnetyistä määrärahoista kaupunginhallituksen v. 1957 (ks. s. 187) päättä-
mällä tavalla (9. 1. 184 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että 15. 3. erääntyvästä Helsingin yliopistollisen keskus-
sairaalaliiton 84 319 112 mk:n maksuosuudesta saatiin suorittaa 41 mmk 28. 2., sillä eh-
dolla että loppuerä suoritettaisiin vasta 31. 3. (27. 2. 723 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa suorittamaan 31. 3. 
mennessä mainitun 43 319 112 mk:n suuruisen erän käyttämällä tarkoitukseen sairaan-
hoidon pääluokkaan ko. tarkoitusta varten merkittyjä määrärahoja. Samalla kaupungin-
hallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa mainittuun päivään mennessä kes-
kussairaalaliitolle suorittamaan kaupungin osuutena perussäännön edellyttämän pääoma-
menojen ennakkomaksun I erän, 6 237 108 mk, käyttämällä tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokkaan sitä varten merkittyä määrärahaa. Lisäksi kaupunginhallitus 
päätti lähettää keskussairaalaliitolle jäljennöksen kaupunginlakimiehen lausunnosta, joka 
koski keskussairaalan varsinaisten menojen ja tulojen erotuksen jakamista jäsenkuntien 
kesken (27. 3. 1 086 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginlakimiehen toimenpiteen, jonka mukaan 
hän oli 14. 4. kaupungin puolesta lääninhallitukselta anonut keskussairaalan v:n 1957 lop-
puun mennessä käytetyistä perustamiskustannuksista kaupungin maksettavaksi tulevan 
osuuden alentamista 20 166 258 mk:aan (17. 4. 1 270 §). 
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Myöhemmin kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa viipymättä 
ja viimeistään 30. 4. suorittamaan lääkintöhallituksen 13. 1. päivätyn 69 316 304 mk:n 
suuruisen maksuvaatimuksen johdosta lääkintöhallitukselle 20 166 258 mk aikaisemmin 
mainituista määrärahoista kaupungin osuutena keskussairaalan v:n 1957 loppuun men-
nessä käytetyistä perustamiskustannuksista. Samalla kaupunginhallitus päätti, että lää-
kintöhallitukselle oli ilmoitettava, että koska kaupunki jo oli lääkintöhallitukselle suorit-
tanut koko sen määrän, johon kaupunki käsityksensä mukaan siihen mennessä oli maksu-
velvollinen, sekä jättänyt kaupungin maksuvelvollisuutta koskevan kysymyksen läänin-
hallituksen ratkaistavaksi, kaupunginhallitus ei katsonut voivansa suostua lääkintöhalli-
tuksen 15. 4. päivätyssä kirjelmässä n:o 8774 mainittuihin toimenpiteisiin, joiden mukaan 
kaupungin osuuksien suorittamiseen oli ehdotettu käytettäväksi kaikki lääkintöhallituk-
sen kautta suoritettavat valtionavut ja jos ne eivät riittäisi, että loppuosaan saataisiin 
käyttää mm. kansakoululaitoksen kustannuksiin annettavia valtionapuja tai kunnalle 
ennakkoperintälain mukaan suoritettavia veroennakko-osuuksia (24. 4. 1 352 §, 3. 7. 
2 046 §). 

Kaupunginhallitus oli esittänyt Helsingin yliopistolliselle keskussairaalaliitolle, että 
kaupungilta 15. 10. perittävä ennakkomaksu alennettaisiin 37 909 580 mk:lla eli todellisia 
hoitopäiviä vastaavaan 25 329 754 mk:aan. Ehdotuksesta huolimatta oli keskussairaala-
liitto lähettänyt kaupungille 67 917 165 mk:n laskun, josta 63 239 334 mk em. varsinaisten 
menojen III ennakkomaksu ja 4 677 831 mk pääomamenojen III osan maksuennakko. 
Revisiovirasto oli huomauttanut, ettei kaupunki keskussairaalaliiton perussäännön mu-
kaan voinut olla maksamatta laskua. Lisäksi revisiovirasto oli huomauttanut siitä, että 
kaupungin omistamia keskussairaalan hoitopaikkoja ei ollut saatu käyttöön suunnitellussa 
laajuudessa. Kun varsinaisia menoja varten varatusta määrärahasta puuttui n. 2 mmk 
kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan ylittämään sairaanhoidon pää-
luokkaan ko. tarkoitusta varten merkittyä määrärahaa 2 mmk:lla. Edellä olevan johdosta 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton liittohallitus oli ilmoittanut jäsenkuntien ole-
van perussäännön mukaan velvolliset suorittamaan keskussairaalalle tulevista maksu-
osuuksistaan sairaalan talousarvion perusteella laskettuja ennakkoja, jotka otetaan huo-
mioon varainhoitovuoden tilinpäätöstä tehtäessä. Ennakkojen maksamisperusteet ja 
maksuajat päätetään liittovaltuuston edellisen vuoden lokakuun kokouksessa. Ennakko-
osuuksia ei siis voinut tarkistaa varainhoitovuoden aikana jäsenkuntien käyttämien hoito-
päivien perusteella. Edelleen liittohallitus oli ilmoittanut vastaisuudessa entistä tehok-
kaammin järjestävänsä keskussairaalan paikkojen käytön siten, että jäsenkunnista otet-
taisiin sairaalaan potilaita mahdollisimman tarkasti kuntien käyttöoikeutta vastaavassa 
suhteessa, jolloin vältyttäisiin nykyisestä tilanteesta, eikä kaupunki joutuisi maksamaan 
ennakkomaksuja huomattavasti yli kaupungin keskussairaalassa käyttämien hoitopäivien 
lukumäärän muiden kuntien ylitettyä käyttöoikeuttaan vastaavasti (11. 9. 2 437 §, 9. 10. 
2 663 §, 6. 11. 2 926 §). 

Merkittiin tiedoksi Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton liittohallituksen ilmoi-
tus keskussairaalan eri klinikkojen hoitopaikkojen jakaantumisesta yliopiston ja jäsen-
kuntien kesken (20. 11. 3 066 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi liittohallituksen ilmoitus, jonka mukaan kaupunki oli käyttä-
nyt keskussairaalan klinikoilla ja poliklinikoilla aikana 1. 3. — 31. 10. yhteensä 137 374 
hoitopäivää vaikka käyttöoikeus mainittuna aikana olisi ollut 221 176 hoitopäivää. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa ryhtymään kaikkiin mahdol-
lisiin toimenpiteisiin, jotta kaupungille kuuluvat paikat keskussairaalassa tulisivat mah-
dollisimman tehokkaasti käytetyiksi (18. 12. 3 380 §). 

Lääkintöhallituksen 11.1. päivätyn maksuvaatimuksen johdosta kaupunginhallitus 
kehotti yleisten töiden lautakuntaa viipymättä suorittamaan lääkintöhallitukselle 
18 758 010 mk em. määrärahoista kaupungin 15 %:n mukaisen osuuden maksamista varten 
keskussairaalan lämpö- ja voimakeskuksen 600 mmk:aan nouseviksi arvioiduista perusta-
miskustannuksista. Samalla kaupunginhallitus päätti, että mainitusta maksuvaatimuk-
sesta valitettaisiin lääninhallitukseen ja anottaisiin, että vaadittu määrä 195 395 372 mk 
alennettaisiin 18 758 010 mk:ksi (27. 3. 1 088 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää 93 560 mk sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupun-
ginhallituksen käyttövaroista 25. 11. julkaistun, helsinkiläisten mahdollisuutta käyttää 
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hyväkseen myös yliopistollisen keskussairaalan klinikoita koskevan tiedotuksen ilmoitus-
kulujen suorittamista varten (khn jsto 17. 12. 6 867 §). 

Kätilöopiston rakennuskustannukset. Kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden 
lautakuntaa suorittamaan lääkintöhallitukselle 168 147 986 mk kaupungin osuutena 
Kätilöopiston v:n 1957 rakennuskustannuksista käyttämällä siihen v:n 1956 ja 1957 talous-
arvion sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvia määrärahoja »Kaupungin osuus Helsingin 
yleisen sairaalan ja Kätilöopiston perustamiskustannuksiin» sekä kertomusvuoden vastaa-
van pääluokan määrärahoja »Kaupungin osuus Kätilöopiston kustannuksista» avoimena 
ennakkosuorituksena myöhemmin tehtävää lopullista tilitystä vastaan (31. 7. 2 125 §). 

Lapinlahden sairaala. Opetus- ja sairaalatointa johtavan apul.kaup. johtajan esityk-
sestä kaupunginhallitus päätti esittää valtioneuvostolle, 

että valtioneuvosto suostuisi puolestaan antamaan välimiesoikeuden ratkaistavaksi 
kysymyksen korvauksen suorittamisesta kaupungille sen johdosta, että kaupunki luopuu 
omistus- ja käyttöoikeudestaan niihin 40 hoitopaikkaan Lapinlahden sairaalassa, jotka se 
luovuttaa valtiolle ja 

että valtioneuvosto myönteisessä tapauksessa kehottaisi lääkintöhallitusta tekemään 
kaupungin kanssa kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisen sopimuksen (27. 2. 744 §). 
Valtioneuvosto ei kuitenkaan ollut hyväksynyt kaupunginhallituksen em. ehdotusta, jonka 
vuoksi kaupunginhallitus päätti muuttaa em. päätöstään sekä hyväksyä ja tehdä lääkintö-
hallituksen kanssa seuraavan sisältöisen välityssopimuksen: 

Välityssopimus 

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 ratkais-
tavaksi. Välimiesoikeuteen kuuluu viisi jäsentä, joista kaupunki ja valtio kumpikin valit-
see kaksi jäsentä ja täten valitut yhdessä puheenjohtajan. Muutoin noudatetaan väli-
miesmenettelystä helmikuun 4 päivänä 1928 annetun lain säännöksiä (28. 2. 749 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti nimetä kaup. lakimies Einar Cavoniuksen ja 
kiinteistöviraston tonttiosaston päällikön Kalevi Korhosen kaupungin edustajiksi väli-
miesoikeuteen, jonka valtion ja kaupungin kesken tehdyn em. sopimuksen mukaisesti oli 
vahvistettava se korvaus ja korko, joka valtion oli suoritettava sen johdosta, että kaupunki 
oli suostunut luovuttamaan valtiolle ja valtio puolestaan lunastamaan ko. 40 hoitopaikkaa. 
Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää, että lääkintöhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin 
kahden jäsenen valitsemiseksi em. välimiesoikeuteen (27. 3. 1 082 §) Koska valtion puo-
lesta ei ollut vastattu em. ehdotukseen kaupunginhallitus päätti uudistaa mainitun pyyn-
nön viittaamalla välimiesmenettelystä annetun lain 10 §:n 2 momentin säännökseen. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti lähettää sisäasiainministeriölle jäljennöksen lääkintöhalli-
tukselle asian johdosta lähetetyistä kirjelmistä (5. 6. 1 764 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton kans-
sa tehdään kaupunginlakimiehen ehdotuksen mukainen sopimus Lapinlahden sairaalan 
tonttialueen käyttämisestä kiinteistöviraston 20. 6. päivätyssä kirjelmässä mainituin 
muutoksin kuitenkin siten, että sopimusehdotuksen 3. kohdassa mainitun ruumishuoneen 
ja 4. kohdassa mainitun portinvartijan asuinrakennuksen oli kaupunki oikeutettu kustan-
nuksellaan purkamaan kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun purkaustoimenpiteestä on 
ilmoitettu keskussairaalaliitolle. 

Sopimus 
Helsingin kaupunki, jota seuraavassa kutsutaan kaupungiksi, luovuttaa täten kor-

vauksetta Lapinlahden sairaala-alueen hallinta- ja käyttöoikeuden kiinteistöviraston laa-
timan, 25. 1. päivätyn karttapiirroksen n:o 2036/Nk 33 mukaisesti Helsingin yliopistolli-
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selle keskussairaalaliitolle, jota seuraavassa kutsutaan keskussairaalaliitoksi, seuraavilla 
ehdoilla: 

1. Alue luovutetaan niin pitkäksi ajaksi kuin sitä käytetään sairaalatarkoitukseen, 
minkä jälkeen alue korvauksetta palautuu kaupungin vapaaseen hallintaan, ja on Lapin-
lahden sairaalan nykyiset rakennukset silloin luovutettava kaupungille mahdollisimman 
huokeaa korvausta vastaan. 

2. Edellä mainittuun karttapiirrokseen vinoviivoituksella merkittyä aluetta, joka on 
liityntäteiden suoja-aluetta, saadaan käyttää sairaalan puistona, mutta sille ei saa raken-
taa mitään uusia rakennuksia. Kaikki muualla alueella mahdollisesti suoritettavaa raken-
tamista ja maaston muuttamista koskevat piirustukset on saatettava kaupungin viran-
omaisten hyväksyttäviksi. 

3. Oheiseen kaupungin kiinteistöviraston laatimaan, maaliskuun 13 päivänä 1958 päi-
vättyyn karttapiirrokseen n:o 2106/90 molla 1 merkitty kivinen asuinrakennus, n:olla 2 
merkitty puinen asuinrakennus, molla 3 merkitty puinen tallirakennus sekä molla 5 mer-
kitty kappeli ja ruumishuone saavat toistaiseksi jäädä paikoilleen, mutta on kaupunki oi-
keutettu kustannuksellaan purkamaan rakennukset kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, 
kun purkaustoimenpiteestä on ilmoitettu keskussairaalaliitolle. 

4. Edellä 3) kohdassa mainittuun karttapiirrokseen molla 4 merkityn portinvartijan 
asuinrakennuksen, molla 6 merkityn kalustovajan, molla 7 merkityn halkovajan ja molla 8 
merkityn väliaikaisen auto vajan kaupunki on oikeutettu milloin tahansa kustannuksellaan 
purkamaan. 

5. Keskussairaalaliitto on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan ko. alueeseen 
liittyvien katujen ja teiden kunnossa- ja puhtaanapidosta. Puhtaanapitoon kuuluu myös 
lumen poistaminen. 

Keskussairaalaliitto voi myöskin antaa huoltoalueensa kunnossa- ja puhtaanapidon 
kaupungin tehtäväksi erikseen vahvistettavan taksan mukaista korvausta vastaan. 

6. Keskussairaalaliitto ei ole oikeutettu siirtämään kolmannelle henkilölle käyttö-
oikeutta alueeseen tai sen osaan. 

7. Aluetta on käytettävä yksinomaan sairaalatarkoitukseen. 
8. Multaa, savea, hiekkaa tai muita maalajeja ei alueelta saa ilman kiinteistölautakun-

nan lupaa viedä pois eikä siellä olevia puita kaataa. 
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. 
Tähän luovutukseen tyydymme ja sitoudumme sen ehdot täyttämään. 
Suomen valtio sitoutuu täten olemaan käyttämättä Lapinlahden sairaalaan nähden 

sairaalalain 34 §:ssä edellytettyä lunastusmenettelyä (31. 7. 2 127 §). 
Meilahden sairaala. Muuttaen v. 1957 (ks. s. 188) tekemäänsä päätöstä kaupungin-

hallitus päätti hyväksyä toimenpiteen, jolla kaupungin taholta oli kaupungin osuutta Mei-
lahden sairaalasta vahvistamaan asetetulle välimiesoikeudelle esitetty kaupungin muutet-
tuina vaatimuksina rakennusten sekä sisustus- ja inventaarikustannusten ynnä tontin 
hinnan osalta yhteensä 543 809 746 mk laillisine korkoineen välimiesprosessin alkamisesta 
lukien ja 31. 12. 1957 mennessä saamatta jääneiden hoitopäivien osalta 451 947 585 mk 
laillisine korkoineen samoin välimiesprosessin alkamisesta lukien. Samalla kaupunginhalli-
tus päätti hyväksyä toimenpiteen, jolla kaupungin taholta oli mainitussa välimiesoikeu-
dessa pidätetty oikeus esittää kaupungin korvausvaatimus ajalta 1. 1. — 28. 2. 1958 saa-
matta jääneistä hoitopäivistä erikseen sen jälkeen, kun revisio virasto oli saanut lääkintö-
viranomaisilta korjauslaskelmien suorittamista varten tarpeelliset tiedot nettohoitopäivä-
kustannuksista tältä ajalta (17. 4. 1 268 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti antaa asiamiestoimiston tehtäväksi vaatia ko. väli-
miesoikeudessa korvausta saamatta jääneistä hoitopäivistä 1. I. — 28. 2. väliseltä ajalta 
13 928 134 mk eli siis kaikkiaan saamatta jääneiden hoitopäivien osalta 28. 2. saakka 
465 875 719 mk laillisine korkoineen välimiesprosessin alkamisesta lukien (17. 4. 1 273 §). 

Merkittiin tiedoksi, että välimieslautakunta oli 31. 5. antamallaan päätöksellä määrän-
nyt valtion , suorittamaan kaupungille Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton omis-
tukseen siirtyneiden Meilahden korttelissa n:o 526 sijaitsevien Helsingin yleisen sairaalan 
rakennus-, sisustus- ja inventaarikustannusten osalta 411 mmk laillisine 5 %:n korkoineen 
1.3. lukien sekä 140 mmk korvauksena niistä sairaansijoista, joita kaupunki toistaiseksi ei 
ollut saanut haltuunsa, korko 5 % 29. 6. 1957 lukien. Samalla kaupunginhallitus päätti 
kehottaa rahatoimistoa huolehtimaan mainitulla välimiestuomiolla kaupungille maksetta-
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vaksi tuomittujen korvausmäärien ja niiden korkojen nostamisesta valtiolta ensi tilassa. 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti suorittaa välimiesoikeuden puheenjohtajalle ja jäsenille 
puolet heille tuomituista palkkioista, puheenjohtajalle, lakit, tri Tauno Suontaustalle 
1 mmk, sekä jäsenille laamanni Einar Cavoniukselle, asess. Veikko Kankaalle, prof. Erkki 
Leikolalle ja talousneuvos Onni Vauhkoselle 500 000 mk kullekin. Palkkiot saatiin suorit-
taa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (5. 6. 1 761 §). Samaten saatiin kiin-
teistöviraston päällikölle Alpo Lipalle suorittaa 125 000 mk lausunnon antamisesta em. 
välimiesoikeudelle Helsingin yleisen sairaalan käyttöteknillisen arvon mukaisen osuuden 
suuruutta koskevassa asiassa (26. 6. 1 981 §). 

Helsingin yleisen sairaalan laskutettua kaupunkia Meilahden klinikoiden käytöstä 
v. 1957 kaupunginhallitus päätti lääkintöhallitukselle ilmoittaa, että kaupunki maksaa 
104 880 644 mk:n suuruisen velkansa valtiolle ko. klinikoiden käytöstä v. 1957 kuittaa-
malla sen omalla vastasaatavallaan tarpeelliselta osalta ja että kaupunki katsoo velkansa 
tulleen maksetuksi sinä päivänä, jolloin kaupunginhallituksen kirjelmä saapuu lääkintö-
hallitukselle (5. 6. 1 765 §). Myöhemmin vs. opetus- ja sairaalatointa johtava apul. kau-
punginjohtaja oli ehdottanut em. päätöksen kumoamista ja tilinylityksen pyytämistä, 
koska ehdotettu kuittausmenetelmä oli vastoin talousarvion ns. bruttoperiaatetta, ja 
koska ehdotus oli osittain aiheutunut siitä, että se n. 125 mmk:n määräraha, joka oli tar-
koitettu yliopistoklinikoiden käytöstä aiheutuneen kaupungin osuuden suorittamista var-
ten, oli talousarvion käsittelyn yhteydessä siirretty Helsingin yliopistollisen keskussairaa-
lan käyttömenoja varten varatulle tilille, eikä sitä siis voitu käyttää ensiksi mainittuun 
tarkoitukseen. Lisäksi laskettiin kaupungin saatavan korko 5 %:n mukaan valtion saata-
van koron ollessa 6 %. Kaupunginhallitus päätti kumota mainitun päätöksensä sekä 
tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvien käyttö-
varojensa ylittämisestä Helsingin yleisen sairaalan 104 880 644 mk:n suuruisen laskun 
suorittamiseksi (3. 1.2 047 §). 

Helsingin Yliopiston ihotautien poliklinikan apulaisylilääkärin palkkaamisen lopetta-
mista 1. 3. lukien koskeva sairaalalautakunnan ilmoitus merkittiin tiedoksi (2. 4. 1 135 §). 

Allergiasairaala. Kaupunginhallitus päätti, että allergiatutkimussäätiön kanssa tehtyä 
sopimusta hoitopaikkojen varaamisesta allergiasairaalassa saatiin jatkaa ajaksi 1.1. — 
30. 9. sillä ehdolla, että kaupunki suorittaa hoitopäivämaksuna 2 800 mk niistä sairaan-
sijoista, jotka ovat kaupungin todellisessa käytössä, minkä lisäksi sairaala on oikeutettu 
perimään potilailta sellaisen hoitomaksun, joka vastaa Marian sairaalaa varten vahvistet-
tua hoitomaksutaksaa. Avustuksena poliklinikkakustannuksiin em. ajalta saatiin sairaa-
lalle suorittaa 2.2 5 mmk sairaanhoidon pääluokkaan tarkoitusta varten merkitystä mää-
rärahasta sillä ehdolla, että allergiasairaala noudattaa helsinkiläispotilaiden suhteen kau-
pungin poliklinikkataksaa sekä antaa kuukausittain sairaala virastolle selvityksen mainit-
tujen potilaiden nimistä ja heidän poliklinikkakäyntiensä lukumäärästä (9. 1. 186 §, 8. 5. 
1 490 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan jatkamaan em. sopimusta 
31. 10. saakka entisillä ehdoilla (2. 10. 2 621 §). 

Helsinkiläisten vanhusten poliklinikka. Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus tehdä 
Societas Gerontologica Fennica -nimisen yhdistyksen esittämä sopimus helsinkiläisten 
vanhusten poliklinikan ylläpitämisestä käyttämällä tarkoitukseen talousarvioon sitä 
varten merkittyä määrärahaa (16. 1. 266 §). 

Syöpäsäätiö. Sairaala virastoa kehotettiin suorittamaan Syöpäsäätiölle v:n 1957 talous-
arvion sairaanhoidon pääluokkaan Syöpäsäätiötä varten merkitty 500 000 mk:n avustus-
määräraha helsinkiläisten potilaiden tutkimisesta säätiön poliklinikassa aiheutuneen 
tappion korvaamista varten (9. 1. 188 §). 

Kiljavan parantola -nimisen osakeyhtiön tiedustelun johdosta kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa, ettei kaupungin mielestä ko. parantolan käyttöoikeutta olisi toistaiseksi 
laajennettava myös ulkopuolisiin tuberkuloosipiireihin kuuluvia potilaita käsittäväksi 
(5. 6. 1 759 §). 


