
1. Kaupunginval tuusto 

ilmoittanut, ettei sen nykyisen henkilökunnan ja organisaation puitteissa voitu 
tarkastustoimintaa tehostaa. Kaupunginhallitus oli 6. 5. asettanut komitean tutki-
maan rakennustarkastustoimiston järjestysmuotoa ja johtosääntöä. Otsikossa mai-
nittu aloite ja siitä annetut lausunnot oli toimitettu komitealle sen työssä huomioon 
otettaviksi. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
(9. 9. 600 §, 2. 12. 830 §). 

Maistraatille annettavassa lausunnossaan kaupunginvaltuusto päätt i ilmoittaa, 
ettei kaupunki vastusta 2. kaupunginosan korttelin nro 32 tontilla nro 9 olevan ra-
kennuksen purkamista ja uuden rakennuksen rakentamista entistä korkeammaksi. 
Samalla päätettiin hylätä Oy. Pohjoismaiden Yhdyspankin ko. tonttia koskeva 
myyntitarjous (23. 9. 618 §). 

Raastuvanoikeuden vanhemman oikeusneuvosmiehen virkoihin valittiin vara-
tuomarit Erkki Mättö ja Pentti Voipio (7. 10. 651 §, 2. 12. 797 §). 

Nuoremman oikeusneuvosmiehen virkaan valittiin varat. Anders Candolin (14. 1. 
26 §, 11.3. 190 §). 

Raastuvanoikeuden puhtaaksikirjoituskanslian 12. palkkaluokan toimistoapulai-
sen virkaan siirretylle veroviraston 15. palkkaluokan toimistonhoit. Gunvor Sten-
strömille päätettiin henkilökohtaisena palkanlisänä suorittaa mainittujen palkka-
luokkien välinen erotus (9. 12. 847 §). 

Poliisilaitos. Vt Mäkinen-Ollisen ym. aloite esityksen tekemisestä sisäasiain-
ministeriölle poliisilaitoksen henkilökunnan lisäämiseksi uusilla asuntoalueilla 
päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (16. 12. 879 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palosäännön muuttamista koskeva valitus. Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus 
oli 12. 5. hylännyt palolaitoksen eräiden viranhaltijain valituksen, joka koski mää-
rättyjen viranhaltijain oikeutta saada itselleen eräistä katsastuksista perimänsä palk-
kiot. Myöhemmin olivat eräät viranhaltijat valittaneet lääninhallituksen päätök-
sestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka oli pyytänyt asiasta kaupunginvaltuus-
ton selitystä. Kaupunginvaltuusto päätti esittää, että valitus kaupunginlakimiehen 
asiassa aikaisemmin antamassa lausunnossa (ks. v:n 1958 kert. I osan s. 28) esitetyin 
perustein hylättäisiin (9. 9. 532 §, 7. 10. 669 §). 

Kaupungin liittyminen Uudenmaan läänin palokuntaliiton kannattajajäseneksi. 
Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki liittyisi v:n 1960 alusta Uudenmaan lää-
nin palokuntaliiton kannattajajäseneksi. Vuotuinen jäsenmaksu on 50 000 mk 
(9. 9. 580 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s air a ai ain ulkopuolella 

Terveydenhoitovirasto. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä v. 1958 (ks. s. 29) 
vahvistamansa terveydenhoitoviraston johtosäännön 32 §m 1 ja 2 momentin ja 33, 
37, 44 ja 51 §m muuttamisen ja 50 §:n kumoamisen (16. 12. 870 §, kunn. as. kok. 
nro 125). 
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Muuttaen v. 1958 (ks. s. 30) tekemäänsä päätöstä kaupunginvaltuusto päätti 
siirtää 1. 4. 1958 lukien terveydenhoitoviraston tartunnantorjunnan ylihoitajan ja 
kouluylihoitajan virat 22. palkkaluokkaan ja myöntää yleisen kunnallishallinnon 
pääluokkaan kuuluvista ao. määrärahoista 78 000 mk kouluylihoitajan korotetun 
palkan maksamista varten (29. 4. 335 §) sekä siirtää 17. palkkaluokkaan kuuluvan 
terveystarkastajan viran, jonka haltijana on Arvo Hollo, 18. palkkaluokkaan 1.1. 
1960 alkaen (7. 10. 665 §). 

Aluelääkärit. Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 28. 1. vahvistanut kau-
punginvaltuuston päätöksen, joka koski terveydenhoitolautakunnan alaisella alue-
lääkäreiden vastaanotolla röntgen- ja laboratoriotutkimuksista sekä fysikaalisesta 
hoidosta perittäviä maksuja (11.2. 106 §). 

Ammattientarkastus. Kaupunginvaltuuston myönnettyä tp. ammattientarkasta-
jalle Matti Liedolle eron 23. palkkaluokkaan kuuluvasta virastaan 1.7. lukien valit-
tiin hänen tilalleen tavanomaisilla ehdoilla dipl.ins. Raimo Peltonen 1. 10. alkaen 
niin pitkäksi ajaksi kuin talousarvioon merkittäisiin määräraha ko. viran palkkausta 
varten, kuitenkin kauintaan 5 v:ksi mainitusta ajankohdasta lukien. Valinnasta 
päätettiin ilmoittaa valtion ammattientarkastuksen I piirille (15. 4. 292 §, 23. 9. 
620 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolat. Maitopisarayhdistys, joka v. 1905 oli ryhtynyt harjoit-
tamaan pikkulasten hoitoa Helsingissä ja jolla nykyään oli toiminnassa neljä lasten-
neuvolaa, oli ehdottanut että kaupunki ottaisi hallintaansa mainitun toiminnan, kos-
ka se yksityisenä yrityksenä tuotti yhdistykselle vaikeuksia. Kaupunginvaltuusto 
päätti määrätä Maitopisarayhdistyksen Helsingissä ylläpitämän neuvolatoiminnan 
otettavaksi kaupungin haltuun 1.1. 1960 lukien, 

kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin yhdistyksen talossa 
Hauhontie 8 ja talossa Harjukatu 8 omistamien huoneistojen hallintaan oikeutta-
vien osakkeiden ostamiseksi sekä Pohjolankatu l:ssä olevan vuokrahuoneiston 
saamiseksi kaupungin käyttöön, viimeksi mainitun huoneiston vain siinä tapaukses-
sa, ettei Kätilöopiston uudisrakennus valmistuisi v:n 1960 tammikuun loppuun 
mennessä, kaikki välttämättömine kalustoineen mainitun kaupungille siirretyn 
neuvolatoiminnan tarvetta varten, 

perustaa terveydenhoitovirastoon samasta ajankohdasta lukien yhdeksän 20. 
palkkaluokkaan kuuluvaa terveyssisaren virkaa, 

oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan mainittuja virkoja haettavaksi julista-
matta siirtämään Maitopisarayhdistyksen palveluksessa olevat terveyssisaret näihin 
virkoihin, kuitenkin terveyssisaret Anni Fagerströmin, Aino Myyryläisen ja Aila 
Pelkosen sillä ehdolla, että he sitoutuvat olemaan kaupungin palveluksessa 65 ikä-
vuoteen saakka, mikäli lääkintöhallitus siihen suostuu, 

määrätä, että kaupungin palvelukseen mainitulla tavalla siirtyvät terveyssisaret 
saavat vuosilomaa ja ikälisää laskettaessa sekä eläkettä myönnettäessä lukea hyväk-
seen koko sen ajan, minkä he ovat yhtäjaksoisesti ennen kaupungin palvelukseen 
siirtymistä 21 vuotta täytettyään olleet Maitopisarayhdistyksen palveluksessa, 
silla edellytyksellä että he välittömästi siirtyvät kaupungin palvelukseen sekä että 
muutoin heidän mainitut etunsa määräytyvät kaupungin voimassa olevien säännös-
ten ja määräysten mukaisesti (17. 6. 492 §). 
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Huoneiston varaaminen äitiys- ja lastenneuvolaa varten Keski-Kaarelaan ja 
Herttoniemen pohjoisosaan rakennettavasta kansakoulutalosta, ks. s. 58, 59. 

Kotisairaanhoitotoimistoon päätettiin 1.1. 1960 lukien perustaa kymmenen 20. 
palkkaluokkaan kuuluvaa kotisairaanhoitajan virkaa (3. 6. 441 §). 

Kouluterveydenhoitoa varten tarvittavien huonetilojen varaaminen Keski-Kaare-
laan, Herttoniemen pohjoisosaan ja Puistolaan rakennettavasta kansakouluta-
losta, ks. s. 58, 59. 

Kasvatusneuvola. Kaupunginvaltuusto oikeutti terveydenhoitolautakunnan 
käyttämään enintään 262 400 mk kasvatusneuvolan Muut palkkamenot -määrä-
rahoihin neljän harjoittelijan palkkaamista varten merkitystä 300 000 mk:n suurui-
sesta osamäärärahasta talousarvion perusteluista osittain poiketen tuntipalkkaisen 
sosiaalitarkkailijan palkkaamista varten kasvatusneuvolaan 1. 5. lukien 20. palkka-
luokan peruspalkan mukaan laskettavalla tuntipalkalla (29. 4. 340 §). 

Kouluhammashoitolaitos. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa kolme koulu-
hammaslääkärin virkaa oikojahammaslääkärin viroiksi sekä siirtää jäljempänä mai-
nitut virat 1.1. 1959 alkaen uusiin palkkaluokkiin seuraavasti: 

Virka Entinen palk- Ehdotettu palk-
kaluokka kaluokka 

kouluhammasklinikan esimies, 1 32 33 
klinikan apulaisesimies, 1 30 31 
haaraklinikanhoitaja, 9 29 30 
oikojahammaslääkäri, 3 (kolmen tunnin työaika) 16 21 
kouluhammaslääkäri, 21 » » » 16 19 (11. 3. 207 §). 

Vt Kauko Niemi ym. olivat v. 1958 (ks. s. 32) tehneet aloitteen kouluhammas-
klinikoiden perustamiseksi uusille asuntoalueille, varsinkin Lauttasaareen ja kes-
keiseen paikkaan itäisiä esikaupunkialueita varten. Aloitteessa oli tähdennetty 
.kaupungin velvollisuutta harjoittaa alueellaan kouluhammasklinikkatoimintaa ja 
sitä, että kaupungin nopea kasvu oli aiheuttanut sen, että useat esikaupunkialueet 
olivat vailla kouluhammasklinikoita, joten koululasten oli kuljettava pitkät matkat 
saadakseen hampaansa hoidetuiksi. Kaupunginhallitus oli ilmoittanut, että järjes-
telytoimisto oli kaupunginhallituksen toimesta suorittanut työntutkimuksen koulu-
hammasklinikassa. Samaten oli tarkoitusta varten asetettu komitea järjestelytoi-
miston tutkimusselostuksen valmistuttua laatinut ehdotuksensa koko hammashoito-
laitoksen uudelleen järjestämiseksi, johtosäännön muuttamiseksi ja virkojen järjes-
telyksi. Komitean mietinnöstä oli hankittu eräitä lausuntoja ja on asia edelleen 
valmistelun alaisena. Kaupunginhallitus katsoi, ettei aloitteen tässä vaiheessa asian 
ollessa keskeneräinen tulisi antaa aihetta toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuusto kat-
soi eo. lausunnon riittäväksi selvitykseksi (2. 12. 833 §). 

Maidontarkastamoon päätettiin perustaa 1.1. 1960 lukien 15. palkkaluokkaan 
kuuluva autonkuljettajan virka ja lakkauttaa 1.5. lukien 8. palkkaluokkaan kuuluva 
pesijän virka (17. 6. 490 §, 20. 5. 383 §). 

A vustukset. Kaupunginvaltuusto oikeutti terveydenhoitolautakunnan ylittä-
mään enintään 96 000 mk:lla terveydenhoidon pääluokkaan Helsingin Maidontarkas-
tusyhdistyksen avustamiseksi merkittyä määrärahaa yhdistyksen Työpajankatu 
2:ssa olevan huoneiston korotetun vuokran maksamiseksi (11.2. 133 §). 
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Maitopisarayhdistykselle päätettiin myöntää 2.3 mmk:n suuruinen ylimääräinen 
avustus talousarvioon merkittyä ao. määrärahaa ylittäen. Lisäavustus myönnettiin 
yhdistyksen ylläpitämää kertomusvuoden neuvolatoimintaa varten (20. 5. 391 §). 

Sairaalat 

Sairaalalääkärien palkkausmääräyksiä koskevan päätöksen voimassaoloajan jatka-
minen. Kaupunginvaltuusto päätti, että v. 1958 (ks. s. 33) hyväksyttyjen sairaala-
lääkärien palkkausmääräysten samoin kuin 11.2. hyväksyttyjen tuberkuloosi- ja 
mielitautilääkärien palkkausmääräysten voimassaoloaikaa jatketaan 1.1. 1960 
alkaen toistaiseksi (2. 12. 821 §). 

Tuberkuloosi- ja mielitautilääkärien virkojen uudelleenjärjestely. Kaupunginval-
tuusto päätti, I) että jäljempänä mainitut virat siirretään ylempiin palkkaluokkiin 
seuraavasti: 

1) Nikkilän sairaalan 34. palkkaluokkaan kuuluva ylilääkärin virka 36. palkka-
luokkaan, 

2) Nikkilän sairaalan 31. palkkaluokkaan kuuluva ylilääkärin virka 34. palkka-
luokkaan, 

3) Nikkilän sairaalan 29. palkkaluokkaan kuuluva apulaisylilääkärin virka 32. 
palkkaluokkaan, 

4) Nikkilän sairaalan kahdeksan 28. palkkaluokkaan kuuluvaa osastolääkärin 
virkaa 29. palkkaluokkaan, 

5) Helsingin keskusmielisairaalan psykiatristen huoltolaitosten vastaanotto-
osaston 32. palkkaluokkaan kuuluva ylilääkärin virka 34. palkkaluokkaan, 

6) saman osaston 28. palkkaluokkaan kuuluva huoltolääkärin virka 29. palkka-
luokkaan, 

7) Helsingin keskusmielisairaalan psykiatristen huoltolaitosten huoltotoimiston 
28. palkkaluokkaan kuuluva huoltolääkärin virka 29. palkkaluokkaan, 

8) tuberkuloositoimiston 31. palkkaluokkaan kuuluva ylilääkärin virka 34. 
palkkaluokkaan, 

9) tuberkuloositoimiston kaksi 28. palkkaluokkaan kuuluvaa huoltolääkärin 
virkaa 29. palkkaluokkaan, 

10) tuberkuloositoimiston 28. palkkaluokkaan kuuluva röntgenlääkärin virka 
29. palkkaluokkaan, 

11) tuberkuloositoimiston kaksi 25. palkkaluokkaan kuuluvaa apulaislääkärin 
virkaa 26. palkkaluokkaan, 

12) Laakson sairaalan 34. palkkaluokkaan kuuluva ylilääkärin virka 36. palkka-
luokkaan, 

13) Laakson sairaalan kaksi 29. palkkaluokkaan kuuluvaa apulaisylilääkärin 
virkaa 32. palkkaluokkaan ja 

14) Laakson sairaalan kolme 25. palkkaluokkaan kuuluvaa apulaislääkärin 
virkaa 26. palkkaluokkaan, 

II) että tuberkuloosi- ja mielitautilääkäreille suoritetaan palkkaluokkien mukai-
sesti määriteltyä palkkiota, mikä lasketaan ottamalla huomioon myöskin asianomai-
sen saamat ikälisät, seuraavasti: 
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1) Nikkilän sairaalan 36. palkkaluokkaan kuuluvalle ylilääkärille 42. ja 36. 
palkkaluokkien erotus, 

2) Nikkilän sairaalan 34. palkkaluokkaan kuuluvalle ylilääkärille 40. ja 34. 
palkkaluokkien, 

3) Nikkilän sairaalan 32. palkkaluokkaan kuuluville 2 apulaisylilääkärille 38. ja 
32. palkkaluokkien, 

4) Nikkilän sairaalan 29. palkkaluokkaan kuuluville 8 osastolääkärille 35. ja 
29. palkkaluokkien, 

5) Helsingin keskusmielisairaalan psykiatristen huoltolaitosten vastaanotto-
osaston 34. palkkaluokkaan kuuluvalle ylilääkärille 40. ja 34. palkkaluokkien, 

6) saman osaston 29. palkkaluokkaan kuuluvalle huoltolääkärille 35. ja 29. 
palkkaluokkien, 

7) Helsingin keskusmielisairaalan psykiatristen huoltolaitosten huoltotoimiston 
29. palkkaluokkaan kuuluvalle huoltolääkärille 35. ja 29. palkkaluokkien, 

8) tuberkuloositoimiston 34. palkkaluokkaan kuuluvalle ylilääkärille 40. ja 34. 
palkkaluokkien, 

9) tuberkuloosit oimiston 29. palkkaluokkaan kuuluville 2 huoltolääkärille 35. ja 
29. palkkaluokkien, 

10) tuberkuloositoimiston 29. palkkaluokkaan kuuluvalle röntgenlääkärille 35. 
ja 29. palkkaluokkien, 

11) tuberkuloositoimiston 26. palkkaluokkaan kuuluville 2 apulaislääkärille 32. 
ja 26. palkkaluokkien, 

12) Laakson sairaalan 36. palkkaluokkaan kuuluvalle ylilääkärille 41. ja 36. 
palkkaluokkien, 

13) Laakson sairaalan 32. palkkaluokkaan kuuluville 2 apulaisylilääkärille 38. 
ja 32. palkkaluokkien ja 

14) Laakson sairaalan 26. palkkaluokkaan kuuluville 3 apulaislääkärille 32. ja 
26. palkkaluokkien palkkausten erotus, 

III) että Laakson sairaalan ylilääkärille tuberkuloosipiirin johtamisesta makset-
tava nykyinen 20 000 mk:n suuruinen kuukausipalkkio korotetaan 30 000 mk:aan, 

että päivystyspalkkiot maksetaan entisen käytännön mukaisina puheena olevissa 
sairaaloissa, 

että matkakorvauksen suorittamisesta Nikkilän sairaalan niille lääkäreille, jotka 
ovat ilmoittaneet olevansa halukkaita asumaan Nikkilässä, mutta joille ei siellä voida 
tarjota tyydyttävää asuntoa, voidaan neuvotella erikseen yksityistapauksittain ja 

että Hesperian sairaalan sekä Koskelan sairaskodin ja Kustaankartanon vanhain-
kodin lääkärien palkkauskysymyksestä voidaan vielä myöhemmin neuvotella sekä 

IV) että uudet määräykset tulevat voimaan kaupunginvaltuuston päätöstä 
ensiksi seuraavan kuukauden alusta lukien ja ovat voimassa toistaiseksi, kuitenkin 
kauintaan kertomusvuoden loppuun (11.2. 129 §). 

Sairaaloiden poliklinikoilla perittävät maksut. Kaupunginvaltuusto päätti muut-
taa v. 1958 (ks. s. 34) sairaalalautakunnan alaisten poliklinikoiden hoitomaksujen 
tarkistamisesta tekemänsä päätöksen II kohdan 8 momentin 1.1. 1960 lukien. Muu-
tos koski vapautuksen myöntämistä ko. maksuista kansakoulujen ja ammattikou-
lujen oppilaille, lastentarhain ja lastenseimien lapsille, lastenhuoltolaitoksissa ole-
ville lapsille ja nuorille, kansaneläkkeen tukiosaa tai vanhuudentukea saaville 
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henkilöille sekä varattomuustodistuksen esittäville henkilöille (18. 11. 773 §, kunn.as. 
kok. n:ol l3) . 

Sairaaloissa perittävän lasten hoitopäivämaksun tarkistaminen. Kaupunginvaltuus-
to oli v. 1958 (ks. s. 34) kehottanut kaupunginhallitusta ehdottamaan Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan liittohallitukselle, että hoitopäivämaksu liiton alai-
sissa sairaaloissa alennettaisiin 15 vuotta nuorempien lasten osalta samaksi kuin 
kaupungin sairaaloissa, eli 400 mk:ksi. Liittohallitus ei ollut hyväksynyt ehdotusta, 
koska samalla ei ollut esitetty hoitomaksujen välisen erotuksen korvaamista kau-
pungin varoista. Kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta esittä-
mään liittohallitukselle, että keskussairaala perisi 1.7. lukien helsinkiläisiltä 15 
vuotta nuoremmilta potilailta hoitopäivämaksuna 400 mk, jolloin kaupunki sitou-
tuisi suorittamaan keskussairaalalle sen taksan mukaisen ja mainitun alennetun 
hoitopäivämaksun erotuksen kuukausittain tilityksen mukaan. Tarkoitukseen saa-
tiin käyttää erinäisiin sairaanhoitomenoihin kuuluvia määrärahoja Kaupungin 
osuus Helsingin yliopistollisen keskussairaalan käyttömenoihin (17. 6.494 §). 

Marian sairaalaan päätettiin 1.1. 1960 lukien perustaa seuraavat uudet virat 
(palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): lääkintävoimistelijan 
virka (15), kaksi tp. apteekkiapulaisen virkaa (9) ja tp. traktorinkuljettajan virka 
(14). Samalla päätettiin lakkauttaa yksi 15. palkkaluokkaan kuuluva sairaanhoitajan 
virka (23. 9. 623 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen tekemään 1.1. lukien Hel-
singin Yliopiston kanssa seuraavan sopimuksen sisätautien ja patologis-anatomisen 
opetuksen järjestämisestä Marian sairaalassa: 

1) Kaupunki luovuttaa yliopistoklinikaksi, neljänneksi sisätautiklinikaksi, Ma-
rian sairaalan sisätautien osastosta hoito-osastot n:o 5 ja 6, joissa on yhteensä 65 
sairaansijaa. 

Patologis-anatomiseksi laboratorioksi kaupunki luovuttaa sisätautien osaston 
kolmannessa kerroksessa sijaitsevan huoneen ja oikeuttaa yliopiston käyttämään 
sekä sisätautien että patologis-anatomian opetuksessa luentosalia eteisineen, opet-
tajanhuonetta ja kandidaattien laboratoriota. 

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

2) Yliopisto hankkii opetusosaston kaluston ja opetuksessa tarvittavat välineet 
ja kojeet, ja jäävät ne yliopiston omaisuudeksi. 

3) Kaupunki saa, sovittuaan klinikan tai laboratorion esimiehen kanssa, käyttää 
luentosalia siinä olevine yliopiston omistamine kalustoineen, silloin kun sitä ei käy-
tetä opetustarkoituksiin, samoin kuin klinikan ja patologis-anatomisen laboratorion 
kirjastoa. 

4) Yliopisto huolehtii lääkärinhoidosta Marian sairaalan sisätautien klinikalla ja 
palkkaa tarvittavat lääkärit sekä suorittaa myös mahdolliset toimenpidepalkkiot 
tai niitä vastaavat muut korvaukset. Lääkäreitä on oleva vähintään kolme, ja vas-
taavat he klinikan potilaiden hoidosta. Lääkärien ja heidän sijaistensa nimityk-
sestä on klinikan esimiehen tehtävä ilmoitus kaupungin sairaalalautakunnalle, 
ja ovat he velvolliset soveltuvilta kohdin noudattamaan kaupungin sairaaloita ja 
niiden lääkäreitä varten vahvistettuja ohje- ja johtosääntöjä sekä kaupungin sairaa-
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lalautakunnan antamia määräyksiä. Klinikan apulaislääkärit ottavat osaa sisä-
tautien osaston päivystykseen ja saavat tästä kaupungilta vahvistetun palkkion. 
Vahvistettua maksua vastaan ovat klinikan lääkärit oikeutetut ruokailemaan sai-
raalassa. 

Yliopiston on huolehdittava siitä, että myös sinä aikana, jolloin yliopisto on 
suljettuna, ainakin yksi klinikassa toimivista lääkäreistä on sisätautien erikoislää-
käri. 

5) Kaupunki palkkaa muun tarvittavan henkilökunnan, hankkii sairaalaosasto-
jen toiminnan kannalta tarpeellisen kaluston ja muun irtaimiston, lukuun ottamatta 
2) kohdassa mainittua kalustoa, huolehtii ruoasta sekä vastaa lääkeaineista ja muista 
klinikan menoista, kaikki samaa tasoa kuin sairaalan kunnallisella sisätautien osas-
tolla. 

6) Sairaiden hoito klinikassa on järjestettävä kaupungin talousarviossa tarkoi-
tusta varten osoitettujen määrärahojen puitteissa. 

7) Potilaat, joiden tulee olla helsinkiläisiä, otetaan klinikkaan sairaalan polikli-
nikan kautta. 

8) Yliopistolla on oikeus, mikäli se niin haluaa, sijoittaa palkkaamiaan amanuens-
seja myös sairaalan kunnallisille osastoille, sovittuaan asiasta sairaalan johtajan 
kanssa. 

9) Kaupungin yliopisto-opetukseen luovuttamilla hoitopaikoilla kannetaan poti-
lailta samat hoitomaksut kuin yleisillä kunnallisilla sairaalaosastoilla. 

10) Tämä sopimus edellyttää, että kaupunki saa omista käyttökustannuksistaan 
sairaalassa sairaalalain mukaisen valtionavun. 

11) Tämä sopimus on voimassa kolme vuotta 1.1. 1959 lukien, kuitenkin siten, 
että kaupungilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 6 kk: n kuluttua irtisano-
misesta, mikäli sairaalalakia muutetaan siten, että valtionapu alenee. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi saman sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin 
asianosaiselle. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki tyytyy Helsingin Yliopiston 
v:lta 1957 ja 1958 jo suorittamaan korvaukseen sillä edellytyksellä, että kaupunki 
saa sairaalalain mukaisen valtionavun omien käyttökustannustensa osalta Marian 
sairaalassa Helsingin Yliopiston käytössä olleista hoitopaikoista myös ajalta 1. 7. — 
31. 12. 1958 (20. 5. 387 §). 

Vt Nurmisen ym. aloite Marian sairaalan vanhan kirurgisen osaston kiireelliseksi 
uudelleen rakentamiseksi päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmistelta-
vaksi (16. 12. 878 §). 

Auroran sairaalaan päätettiin 1.1. 1960 lukien perustaa seuraavat tilapäiset 
virat (palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): kaksi osastonhoita-
jan virkaa (18), 13 sairaanhoitajan virkaa (15), lääkintävoimistelijan virka (15), 
kaksi laboratorioteknillisen apulaisen virkaa (13), kaksi röntgenteknillisen apulaisen 
virkaa (13), 10 apuhoitajan virkaa (12), sähköyliasentajan virka (19), kaksi lasin-
pesijän virkaa (8), kolme vastaanottoapulaisen virkaa (8) ja 10 sairaala-apulaisen 
virkaa (8) (23. 9. 623 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan ylittämään Auroran 
sairaalan määrärahoja Tilapäiset viranhaltijat enintään 7 281 715 mk:lla apulais-
lääkärin (25), seitsemän sairaanhoitajan (15), kuuden apuhoitajan ja röntgenteknil-
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lisen apulaisen (12) sekä kolmen sairaala-apulaisen (8) palkkaamiseksi ajaksi 16. 2. — 
31. 12. sairaalan 8. osastolle muodostettavaa uutta aikuisten kirurgisten tautien 
osastoa varten (28. 1. 98 §). 

Auroran sairaalan lämpökeskuksen korkeapainehöyrykattilan hankinta- ja asen-
nustyön loppuun suorittamista varten saatiin tuloa tuottamattomien pääomameno-
jen pääluokkaan kuuluvia määrärahoja Auroran sairaala, erinäisiä perusparannus-
ym. töitä ylittää enintään 8.3 mmk:lla (2. 12. 828 §). 

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

1) Kaupunki oikeuttaa yliopiston käyttämään sairaalan luentosalia eteisineen 
lääketieteen kandidaattien luentoja varten. 

2) Kaupunki oikeuttaa yliopiston antamaan lääketieteen kandidaateille henkilö-
kohtaista opetusta sairaskierroksella sairaalan tartuntatautien osastoilla ja käyttä-
mään näillä kierroksilla sairaalan valkoisia takkeja. 

3) Yliopistolla on oikeus, mikäli se niin haluaa, sijoittaapalkkaamiaan amanuens-
seja myös sairaalan kunnallisille osastoille, sovittuaan asiasta sairaalan johtajan 
kanssa. 

4) Yliopisto suorittaa kaupungille em. eduista vuosittain korvauksena satakaksi-
kymmentätuhatta (120 000) markkaa, mikä summa on maksettava kaupungin 
rahatoimistoon neljässä yhtä suuressa erässä kunkin vuosineljänneksen alussa, vii-
meistään kolmantena arkipäivänä. 

5) Tämä sopimus on voimassa 1.1. 1959 lukien kolme vuotta (20. 5. 387 §). 
Kivelän sairaalaan päätettiin 1.1. 1960 lukien perustaa seuraavat uudet virat: 

kaksi lääkintävoimistelijan virkaa (15), toimistoapulaisen virka (11), 16 apuhoitajan 
virkaa, joista 10 muutettua, 6 tilapäistä (12), yksi yöylihoitajan virka, muutos (20). 
Samasta ajankohdasta lukien päätettiin lakkauttaa 10 sairaanhoitajan virkaa (15) 
ja yksi apulaisyöylihoitajan virka (18) (23. 9. 623 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa Kivelän sairaalan 18. palkka-
luokkaan kuuluvan asuntolanhoitajan viran 1. 10. lukien sekä perustaa samasta 
ajankohdasta lukien uuden 14. palkkaluokkaan kuuluvan asuntolanhoitajan viran. 
Perustetun viran haltijan palkka saatiin maksaa lakkautetun viran säästyneestä 
palkasta (9. 9. 570 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Edeltä arvaamattomia 
pääomamenoja varten kaupunginvaltuuston käytettäväksi merkittyjä määrärahoja 
saatiin käyttää 8.735 mmk Kivelän sairaalan XI ja XIV rakennuksen liittämiseksi 
kaukolämmitysverkkoon sekä XIV rakennuksen paloturvallisuuden tehostamisesta 
aiheutuneita muutos- ja korjaustöitä varten. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi 
kaupunginhallituksen toimenpiteen, jolla rakennusvirasto oli oikeutettu aloitta-
maan työt jo ennen kuin kaupungin anomus kustannusten ottamisesta valtionavus-
tusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan oli ratkaistu (2. 12. 826 §). 

Vielä saatiin samaan pääluokkaan Kivelän sairaalan erinäisiä perusparannus-
ym. töitä varten merkittyjä määrärahoja ylittää enintään 2.3 7 mmk IX rakennuksen 
liittämiseksi kaukolämmitysverkkoon sekä sterilisaatiokeskuksen korj auskustan-
nuksia varten (15. 4. 303 §). 

Helsingin Yliopiston ja kaupungin kesken tehtiin seuraava sopimus lääketieteel-
lisen opetuksen järjestämisestä Kivelän sairaalan sisätautien ossatolla: 
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1) Kaupunki luovuttaa yliopistoklinikaksi Kivelän sairaalan sisätautien osastolta 
uudessa potilaspaviljongissa hoito-osastot n:o 5, 6, 7 ja 8 käsittävän sairaalaosaston, 
yhteensä 120 sairaansijaa, ja yhden huoneen ylilääkäriä varten sekä sairaalan hal-
lintorakennuksessa olevan luentosalin eteisineen ja kandidaattilaboratorion. 

Luentosalissa ja kandidaattilaboratoriossa on yliopisto oikeutettu käyttämään 
siellä olevaa kalustoa. 

Edellä mainittujen osastojen lisäksi yliopisto saa kliinisen osaston tarpeisiin 
käyttää myös sairaalan röntgenosastoa, laboratorio-osastoa, fysiatrista osastoa, 
kylpy- ja hierontaosastoa, apteekkitavaroiden keskusvarastoa, yhtä hallintoraken-
nuksessa sijaitsevista lääkärinkanslioista, potilaspavilj ongin makuuhallia sekä 
ruumishuonetta. 

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

3) Kaupunki saa käyttää luentosalia siinä olevine yliopiston omistamme kalus-
toineen, silloin kun sitä ei käytetä yliopisto-opetuksen tarpeisiin, samoin kuin 
kliinisen osaston kirjastoa. 

4) Yliopisto huolehtii lääkärinhoidosta kliinisellä osastolla ja palkkaa siinä tarvit-
tavat lääkärit, joita tulee olla vähintään neljä, sekä suorittaa lääkäreille mahdolliset 
toimenpidepalkkiot tai niitä vastaavat muut korvaukset. Lääkärien ja heidän sijais-
tensa nimityksestä on yliopiston ilmoitettava kaupungin sairaalalautakunnalle, ja 
ovat he velvolliset soveltuvilta kohdin noudattamaan kaupungin sairaaloita ja niiden 
lääkäreitä varten vahvistettuja ohje- ja johtosääntöjä sekä kaupungin sairaalalauta-
kunnan antamia määräyksiä. Kliinisen osaston apulaislääkärit ottavat osaa sisä-
tautien osaston päivystykseen ja saavat tästä kaupungilta vahvistetun palkkion. 
Kliinisen osaston lääkärit ovat oikeutetut vahvistettua maksua vastaan ruokaile-
maan sairaalassa. 

Yliopiston on huolehdittava siitä, että myös sinä aikana, jolloin yliopisto on sul-
jettu, ainakin yksi kliinisellä osastolla toimivista lääkäreistä on sisätautien erikois-
lääkäri. 

5) Kaupunki palkkaa muun tarvittavan henkilökunnan, hankkii sairaalaosasto-
jen toiminnan kannalta tarpeellisen kaluston ja muun irtaimiston, lukuun ottamatta 
2) kohdassa mainittua kalustoa, huolehtii ruoasta sekä vastaa lääkeaineista ja muista 
klinikan menoista, kaikki samaa tasoa kuin sairaalan kunnallisella sisätautien osas-
tolla. 

6) Sairaiden hoito klinikassa on järjestettävä kaupungin talousarviossa tarkoi-
tusta varten osoitettujen määrärahojen puitteissa. 

7) Potilaat, joiden tulee olla helsinkiläisiä, otetaan klinikkaan sairaalan poli-
klinikan kautta. 

8) Yliopistolla on oikeus, mikäli se niin haluaa, sijoittaa palkkaamiaan amanuens-
seja myös sairaalan kunnallisille osastoille, sovittuaan asiasta sairaalan johtajan 
kanssa. 

9) Kaupungin yliopisto-opetukseen luovuttamilla hoitopaikoilla kannetaan poti-
lailta samat hoitomaksut kuin yleisillä kunnallisilla sairaalaosastoilla. 

10) Tämä sopimus edellyttää, että kaupunki saa omista käyttökustannuksistaan 
sairaalassa sairaalalain mukaisen valtionavun. 

11) Tämä sopimus on voimassa 3 v 1. 1. 1959 lukien kuitenkin siten, ettäkau-
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pungilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 6 kk:n kuluttua irtisanomisesta, 
mikäli sairaalalakia muutetaan siten, että valtionapu alenee. 

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki tyytyy Helsingin Yliopiston 
v:lta 1957 ja 1958 jo suorittamiin korvauksiin sillä edellytyksellä, että kaupunki saa 
sairaalalain mukaisen valtionavun omien käyttökustannustensa osalta Kivelän 
sairaalassa Helsingin Yliopiston käytössä olleista hoitopaikoista myös ajalta 1.7. — 
31.12.1958 (20. 5.387 §). 

Hesperian sairaalaan päätettiin 1.1. 1960 palkata seuraavat viranhaltijat (palk-
kaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): apulaisylilääkärin virka (29), 
kaksi apulaislääkärin virkaa (25), sosiaalihoitajan virka (20), sairaala-apulaisen virka 
(8), miesten käsityönohjaajan virka (17), kaksi tp. sairaanhoitajan virkaa, joista 
yksi puolipäivähoitaja (15), kaksi tp. mielisairaanhoitajattaren virkaa (14). Vielä 
päätettiin 15. palkkaluokkaan kuuluva kanslianhoitajan virka siirtää 16. palkka-
luokkaan ja 22. palkkaluokkaan kuuluva ylihoitajan virka siirtää 23. palkkaluok-
kaan. Samalla lakkautettiin 15. palkkaluokkaan kuuluva työnjohtajan virka (23. 9. 
623 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Martta ja Ragnar 
Ypyän laatimat, 30. 5. päivätyt Hesperian sairaalan uudisrakennuksen pääpiirus-
tukset ja oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan jatkamaan rakennuksen käynnissä 
olevaa rakennustyötä, vaikka valtionavun saamista koskevaa kysymystä ei ollut-
kaan ratkaistu (17. 6. 493 §). 

Nikkilän sairaalaan päätettiin 1.1. 1960 perustaa seuraavat virat: ylilääkärin 
virka (34), apulaisylilääkärin virka (32), kaksi osastolääkärin virkaa (29), sosiaali-
hoitajan virka (20), perhehoitajan virka (18), sikalanhoitajan virka (13), kaksi tp. 
sairaala-apulaisen virkaa (8), sähköyliasentajan virka (19), keittiöapulaisen tp. 
virka (8) sekä kaksi tp. kemikaalipäivystäjän virkaa (17). Samalla päätettiin lak-
kauttaa 16. palkkaluokkaan kuuluva asentajan virka (23. 9. 623 §). 

Mielitautilääkärien palkkauksen järjestely, ks. s. 37. 
Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus ylittää enintään 4. o 7 mmk:lla Nikkilän 

sairaalan ao. tilillä olevia määrärahoja sairaalan perhehoitopotilaista hoitokodeille 
suoritettavien hoitomaksujen korottamiseksi 1. 7. lukien siten, että kuukausimaksu 
erikoisluokan potilaasta on 13 000 mk ja muissa luokissa enintään 11 000 mk, jolloin 
potilaiden sijoittamisesta eri maksuluokkiin päättää sairaalan ylilääkäri (3. 6. 
447 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset 
kuuluvia määrärahoja Nikkilän sairaala, erinäisiä perusparannustöitä, saatiin 
ylittää 9 236 500 mk:lla ko. töiden loppuun suorittamista varten (15. 4. 303 §). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talorakennusosaston laatimat, 3. 4. 1957 päivä-
tyt Nikkilän sairaalan perheasuntorakennusten luonnospiirustukset (20. 5. 386 §). 

Mielisairaanhoitajain Liiton Nikkilän osastolle myönnettiin kaupunginvaltuuston 
yleisistä käyttövaroista 500 000 mk:n avustus saunarakennuksen rakentamista 
varten Sipoon kunnan Boxin kylässä olevalle Majholmen-nimiselle saarelle (7. 10 
668 §). 

Laakson sairaalan eräiden lääkärien palkkauksen järjestely, ks. s. 37. 
Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa 1. 2. lukien Laakson sairaalan yhden 13. 

palkkaluokkaan kuuluvan lastenhoitajan viran ja perustaa samasta ajankohdasta 
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lukien uuden 12. palkkaluokkaan kuuluvan apuhoitajan viran. Uuden viranhaltijan 
palkka saatiin suorittaa lakkautetun viran säästyneestä palkasta (28. 1. 89 §). 

Helsingin Yliopiston ja kaupungin kesken tehtiin seuraava sopimus siitä, että 
kaupunki luovuttaa yliopistoklinikaksi Laakson sairaalan miesten sairaspavilj ongin 
I ja II potilasosaston sekä naisten sairaspaviljongin VII potilasosaston eli yhteensä 
93 perusmääräistä sairaansijaa, joiden lisäksi lääkintöhallituksen näille osastoille 
hyväksymät ylimääräiset sairaansijat kuin myös oikeuden käyttää tuberkuloosi-
toimistoa jäljempänä mainituilla ehdoilla: 

1) Tuberkuloosiopin professorin virkahuoneena annetaan käytettäväksi miesten 
sairaspavilj ongin ylimmän kerroksen läntisestä päästä yksi huone. 

2) Tuberkuloosiopin professorille ja hänen alaisilleen lääkäreille ja oppilaille vara-
taan sairaalan laboratorioissa tilaisuus tieteelliseen työhön ja kliiniseen työskente-
lyyn sekä käyttää sairaalan kirjastoa. 

3) Tuberkuloosiopin professorilla on oikeus käyttää sairaalan ja tuberkuloosi-
toimiston röntgenkojeistoa sekä tuberkuloositoimiston röntgenosastolla perehdyttää 
alaisensa lääkärit keuhkojen röntgentutkimukseen. 

4) Yliopisto huolehtii ja vastaa alussa mainitun klinikkaosaston sairaanhoidosta 
ja palkkaa siinä tarvittavat lääkärit. Lääkärien ja heidän sijaistensa nimittämisestä 
on yliopiston ilmoitettava kaupungin sairaalalautakunnalle, ja ovat he velvolliset 
soveltuvilta kohdin noudattamaan kaupungin sairaaloilta ja niiden lääkäreitä varten 
vahvistettuja ohje- ja johtosääntöjä sekä sairaalalautakunnan antamia määräyksiä. 
Klinikkaosaston apulaislääkärit ottavat osaa sairaalan päivystykseen ja saavat 
tästä kaupungilta vahvistetun palkkion. Klinikkaosaston lääkärit ovat oikeutetut 
vahvistettua maksua vastaan aterioimaan sairaalassa. 

Yliopiston on huolehdittava siitä, että myös sinä aikana, jolloin yliopisto on sul-
jettuna, ainakin yksi klinikassa toimivista lääkäreistä on tuberkuloosialan erikois-
lääkäri, joka vastaa lääkärinhoidosta klinikassa. 

Jotta klinikkaosaston lääkärit saisivat tilaisuuden perehtyä keuhkosairauksien 
diagnostiikkaan ja etsivään sekä ehkäisevään tuberkuloosityöhön, heille on järjes-
tettävä mahdollisuus osallistua tuberkuloositoimiston polikliiniseen työhön toimiston 
ylilääkärin ja tuberkuloosiopin professorin lähemmin sopimalla tavalla. 

5) Tuberkuloositoimistossa saadaan antaa lääketieteen kandidaateille opetusta 
ainoastaan niinä aikoina, jolloin toimiston oma henkilökunta on työssä ja suorittaa 
rekisteröimistä ja muita tavanomaisia tehtäviänsä. 

6) Potilaat, joiden tulee olla helsinkiläisiä, ottaa yliopistoklinikkaan ja välittää 
heidän siirtämistään muihin hoito- ja huoltolaitoksiin tuberkuloosit oimist o noudat-
taen Helsingin kaupungin tuberkuloosipiirin ohjesäännön ja johtosäännön määräyk-
siä. 

7) Yliopisto hankkii ja kustantaa ne opetuksessa tarvittavat välineet, kojeet ja 
tarveaineet, joita sairaalalla ei ole, samoin kuin myös opetuksessa ja tieteellisessä 
työskentelyssä tarvittavan kirjallisuuden, jota sairaalalla ei ole ennestään. Yliopiston 
hankkima irtaimisto jää sen omistukseen. 

Kaikki yliopistoklinikassa sairaanhoitoa varten tarvittavat välineet, kojeet ja 
tarveaineet samoin kuin myös lääkkeet, jotka kaupunki kustantaa, hankitaan sai-
raalan toimesta. 

8) Tuberkuloosiopin professorilla ja hänen alaisillaan lääkäreillä on oikeus ope-
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tus- ja tutkimustarkoituksiin käyttää sairaalan sairauskertomus- ja röntgenarkistoa. 
9) Kaupunki vastaa ruoasta ja muista menoista yliopistolle luovutetuilla potilas-

osastoilla. 
10) Sairaanhoito on yliopistolle luovutetuilla osastoilla järjestettävä kaupungin 

talousarviossa tarkoitusta varten osoitettujen määrärahojen puitteissa. 
11) Yliopistolle luovutettujen osastojen tulot lankeavat kaupungille. 
12) Yliopistolla on oikeus, mikäli se niin haluaa, sijoittaa palkkaamiaan ama-

nuensseja myös sairaalan kunnallisille osastoille, sovittuaan asiasta sairaalan johta-
jan kanssa. 

13) Kaupungin yliopisto-opetukseeen luovuttamilla hoitopaikoilla kannetaan 
potilailta samat hoitomaksut kuin yleisillä kunnallisilla sairaalaosastoilla. 

14) Yliopisto suorittaa kaupungille edellä mainituista eduista vuosittain kor-
vauksena viisisataatuhatta (500 000) markkaa, mikä summa on maksettava kau-
pungin rahatoimistoon neljässä yhtä suuressa erässä kunkin vuosineljänneksen 
alussa, viimeistään kolmantena arkipäivänä. 

15) Tämä sopimus on voimassa 1.1. 1959 lukien kolme vuotta (20. 5. 387 §). 
Malmin sairaalaan päätettiin perustaa 1.1. 1960 lukien seuraavat uudet virat 

(palkkaluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): apulaisylilääkärin 
virka (29), kaksi apulaislääkärin virkaa (25), viisi osastonhoitajan virkaa (18)> 
kahdeksan sairaanhoitajan virkaa ja lääkintävoimistelijan virka (15), 11 apuhoitajan 
virkaa (12), seitsemän sairaala-apulaisen ja kaksi keittiöapulaisen virkaa (8), apu-
emännän virka (14) sekä seuraavat tilapäiset virat: osastolääkärin virka (28), 
sairaanhoitajan virka (15) ja kolme apuhoitajan virkaa sekä toimistoapulaisen virka 
(12). Samalla päätettiin lakkauttaa kolme 15. palkkaluokkaan kuuluvaa sairaan-
hoitajan virkaa (23. 9. 623 §). 

Sairaalan 25. palkkaluokan taloudenhoitajan virkaan siirretylle ekonomi Ole 
Eklundille saatiin henkilökohtaisena palkanlisänä suorittaa 25. ja 28. palkkaluokkien 
välinen erotus (2. 12. 813 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
v:n 1958 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan luvun 
Talorakennukset nimikkeelle Toivolan oppilaskoti, toinen uusi osastorakennus, 
merkitystä siirtomäärärahasta enintään 3 mmk talousarvion perusteluista poiketen 
ja nimikkeelle Uudet kansakoulurakennukset merkitystä määrärahasta enintään 
2 mmk niin ikään talousarvion perusteluista poiketen Malmin sairaalan poliklinikka-
rakennuksen rakennuskustannusten suorittamista varten (11. 3. 216 §). 

Kertomusvuoden talousarvion vastaavaan pääluokkaan ja lukuun kuuluvia mää-
rärahoja Uudet sairaalarakennukset päätettiin ylittää enintään 6.9 mmk Malmin 
sairaalan vanhan päärakennuksen muutos- ja korjaustyön loppuun suorittamista 
varten (9. 9. 588 §). 

Vt Vilkemaa ym. olivat v. 1952 tehneet aloitteen riittävän tilavan ja tarkoituk-
sen mukaisen henkilökunnan asuntolan rakentamiseksi Malmin sairaalan alueelle. 
Sairaalan 103 sairaansijasta oli nimittäin 25 ollut henkilökunnan käytössä. Kun 
Malmin sairaala on esikaupunkialueen ainoa lasarettisairaala olisi ensiarvoisen tär-
keätä, paitsi potilaspaikkojen saaminen kokonaisuudessaan potilaiden käytettäväksi, 
myöskin se, että sairaalan henkilökunta voisi asua sairaalan välittömässä läheisyy-
dessä, koska se silloin olisi tarvittaessa mahdollisimman nopeasti tavattavissa. Kau-
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punginhallitus oli aloitteen johdosta huomauttanut, että kaupunginvaltuusto oli 
v. 1956 (ks. s. 38) hyväksynyt Malmin sairaalan lisärakennuksen luonnospiirustuk-
set ja oli sairaalan yhteyteen sittemmin rakennettu uusi ajanmukainen lisärakennus. 
Lisäksi olivat vanhan osan päärakennuksen muutostyöt parhaillaan käynnissä. 
Sairaalan henkilökuntaa varten oli lisäksi saatu vuokratuksi erillisiä asuntoja, joten 
potilashuoneissa ei enää asunut henkilökuntaa. Lisäksi oli kaupunginhallitus 2. 4. 
hyväksynyt sairaalan henkilökunnan asuntolan luonnospiirustukset. Rakennustyöt 
oli tarkoitus aloittaa kertomusvuoden syksynä. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. 
selvityksen riittäväksi (17. 6. 506 §). 

Sairaanhoitajakoulu. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa v. 1958 (ks. s. 33) 
hyväksymänsä sairaanhoitajakoulun ohjesäännön 9 §:n ja 10 §:n 3) kohdan sekä 
lisätä siihen uuden 13 §:n. Ohjesäännön pykälöinti muutettiin seuraavien pykälien 
osalta vastaavasti 14—22 pykäläksi. Koulun 18. palkkaluokkaan kuuluva oppilas-
kodin hoitajan virka muutettiin 1.1. 1960 lukien 20. palkkaluokkaan kuuluvaksi 
oppilaskodin johtajattaren viraksi. Samalla oikeutettiin sairaanhoitajakoulun oppi-
laskodin hoitaja Ester Ström pysymään oppilaskodin johtajattaren virassaan, siksi 
kunnes hän saavuttaisi säädetyn eläkeiän, vaikka hän ei täyttänytkään muutetun 
viran pätevyysvaatimuksia. Lääkintöhallitus oli 2. 11. vahvistanut kaupunginval-
tuuston ko. päätöksen (23. 9. 622 §, 18. 11. 757 §, kunn. as. kok. n:o 106). 

Riittävän tehokkaan sairaankuljetusautoasemaverkoston aikaansaamiseksi olivat 
vt Kauko Niemi ym. v. 1957 tehneet aloitteen, jossa oli esitetty, että kaupunginhalli-
tusta kehotettaisiin kiireellisesti suorituttamaan tutkimus riittävän tehokkaan sai-
raankuljetusautoasemaverkoston aikaansaamiseksi ja palolaitoksen sairaankuljetus-
autojen lisäämiseksi, koska kaupungin asukasluvun lisääntyminen ja uusien esikau-
punkialueiden syntyminen oli suuresti lisännyt autojen tarvetta, jota nykyinen 
kalusto ei pystynyt kunnolla tyydyttämään. Varsinkin yöaikaan tuotti sairaankulje-
tusauton saaminen suuria vaikeuksia. Palolautakunta, sairaalalautakunta ja järjes-
telytoimisto olivat pitäneet tärkeänä mainitun tutkimuksen suorittamista, jonka 
vuoksi kaupunginhallitus oli v. 1957 (ks. s. 135) asettanut komitean tutkimaan sai-
raankuljetustoimintaa. Komitean v. 1958 valmistuneesta mietinnöstä oli myöhem-
min pyydetty eri lautakuntien ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton lau-
sunnot. Kaupunginhallitus oli, katsoen asian kuuluvan omaan toimivaltaansa, 
22. 1. tehnyt asiaa koskevan päätöksen (ks. s. 224). Kaupunginhallituksen mietintö 
n:ol,joka sisälsi sairaankuljetuskomitean mietinnön, asiaa koskevat lausunnot ja 
kaupunginhallituksen päätöksen, oli jaettu valtuutetuille. Kaupunginvaltuusto katsoi 
edellä esitetyn lausunnon riittäväksi selvitykseksi ja päätti samalla kehottaa kau-
punginhallitusta uudelleen harkitsemaan em. sairaankuljetusmaksujen korottamista 
koskevaa päätöstään ja mikäli mahdollista ryhtymään sellaisiin toimenpiteisiin, 
ettei 31. 12. 1958 voimassa ollutta sairaankuljetustaksaa toistaiseksi korotettaisi 
(28. 1. 94 §, v:n 1956 ja 1957 kunn. as. kok. nro 194 ja 39). 

Seuraavat aloitteet päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi: 
vt Meltin ym. aloite määrärahan varaamiseksi pohjoiseen kaupunginosaan raken-

nettavan sairaalan suunnittelua ja alustavia töitä varten (20. 5. 415 §); 
vt Lehdon ym. aloite poliklinikkatoiminnan laajentamiseksi etäisimpiin kaupun-

ginosiin (18. 11. 785 §); 
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vt Tuomisen ym. aloite maksuttoman poliklinikkatutkimuksen ja -hoidon järjes-
tämiseksi lapsille (7. 10. 677 §); 

vt Järvisen ym. aloite määrärahan merkitsemiseksi v:n 1960 talousarvioon ilmais-
ten tuberkuloosilääkkeiden antamista varten kotihoidossa oleville (18. 11. 786 §) ja 

vt Katajavuoren ym. aloite potilaspaikkojen varaamiseksi Allergiatutkimussää-
tiön sairaalasta (17. 6. 511 §). 

Prof. O. A. Boijen sairaalan ja synnytyslaitoksen hoitopaikkojen käyttämisestä 
aiheutuneiden kustannusten suorittamista varten kertomusvuonna saatiin ko. tarkoi-
tusta varten sairaanhoidon pääluokkaan merkittyjä määrärahoja ylittää enintään 
3.3 mmk:lla (20. 5. 398 §). 

Vakka-Suomen Piirimielisairaalassa hoidettavien helsinkiläisten potilaiden osalta 
päätettiin suorittaa kannatusmaksuna 1.4 mmk, joka saatiin suorittaa em. pääluok-
kaan ko. piirimielisairaalaa varten merkitystä määrärahasta, talousarvion peruste-
luista poiketen (9. 9. 585 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltovirasto. Huoltotoimen toimitusjohtajan virkaan valittiin varat. Osmo Toi-
vola (11.3. 206 §). 

Kassa- ja tiliosaston koneellisesta kirjanpidosta huolehtivan toimistoapulaisen 
virka siirrettiin 12. palkkaluokasta 14. palkkaluokkaan 1. 1. 1960 lukien (18.11. 
769 §). 

Eräille huolto viraston 11. ja 12. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan siirre-
tyille veroviraston toimistoapulaisille saatiin suorittaa heidän entisen virkansa 
ja uuden viran palkkaluokkien välinen erotus henkilökohtaisena palkanlisänä (9. 12. 
847 §, 16. 12. 868 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 30. 4. päättänyt kaupunginvaltuus-
ton 15. 4. tekemän esityksen perusteella oikeuttaa huoltoviraston kodinhoitajan 
Hilja Niemisen pysymään kodinhoitajan virassaan siihen saakka, kunnes hän täyt-
täisi 62 vuotta ja näin ollen valtio osallistuisi hänen palkkaukseensa kunnallisista 
kodinhoitajista annetun lain mukaisesti (15. 4. 287 §, 3. 6. 423 §). 

Merkittiin tiedoksi, että huoltolautakunta oli myöntänyt ylimääräistä kasvatus-
avustusta anoneen (ks. s. 15) Soile Nyholmin isoäidille Hilma Vienoselle 5 200 mk:n 
täydennysavustuksen kuukaudessa 1.6. lukien hänen aikaisemmin saamansa 3 100 
mk:n täydennysavustuksen sijasta. Lisäksi saisi asianomainen jatkuvasti lauta-
kunnan kustannuksella lääkärinhoidon ja lääkärin määräämät lääkkeet. Sen sijaan 
ei ollut voitu luopua perimästä takaisin Soile Nyholmin äidin Helvi Nyholmin aika-
naan huoltoapuna saamia sairaanhoidon kustannuksia, koska hänen kuolinpesänsä 
omisti Kirkkonummella palstan, johon huoltolautakunta saatavan varmistamiseksi 
oli hakenut kiinnityksen (4. 11. 731 §). 

Koskelan sairaskotiin päätettiin 1. 1. 1961 perustaa seuraavat virat (palkkaluokka 
on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): laboratorioapulaisen virka, kaksi 
lääkintävoimistelijan virkaa ja neljä askarruttajan virkaa (15),30 hoitajan virkaa 
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