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varten sekä osallistumista varten palomiesten pohjoismaisiin urheilukilpailuihin 
(khn jsto 30. 6. 6 104 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s air a alain 
ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunnan alaisten laitosten käteiskassat. Yleisjaosto päätti oi-
keuttaa terveydenhoitolautakunnan alaisten alitilittäjien pitämään jatkuvasti lauta-
kunnan esityksen mukaisia käteisvaroja (khn jsto 14. 1. 5 110 §, 21. 7. 6 156 §). 

Oman auton käyttö virkatehtävissä. Terveydenhoitolaitakunnan alaisten laitosten 
eräät viranhaltijat oikeutettiin käyttämään omaa autoaan virka-ajoissa tavanomai-
silla ehdoilla (khn jsto 3. 1. 5 038 §, 3. 2. 5 236 §, 3. 3. 5 396 §, 19. 5. 5 845 §, 22. 9. 
6 456 §, 15. 12. 7 014 §, 29. 12. 7 115 §). 

III kaupunginlääkärin palkkaukseen anottu valtionapu. Kaupunginhallitus päätti, 
että ko. asiaa koskevaan valtioneuvoston kielteiseen päätökseen ei haeta muutosta 
(12. 2. 571 §). 

Terveydenhoitovirasto. Yleisjaosto päätti, että terveydenhoito virastoon saatiin 
hankkia yksi Olympia SG 1 S/46/1 -merkkinen kirjoituskone, yksi Olivetti Elettro-
summa 22 -merkkinen yhteenlaskukone, yksi Voss-merkkinen matkakirjoituskone 
sekä yksi Olivetti-merkkinen yhteen- ja kertolaskukone, käyttäen tarkoitukseen ter-
veydenhoitoviraston kertomusvuoden kaluston hankintamäärärahoista 248 000 mk 
sekä v:n 1958 erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista kaluston hankintamäärärahoista 
8 856 mk (khn jsto 3. 3. 5 399 §). 

Tartunnantorjuntatoimiston kertomusvuoden kalustonhankinnat hyväksyttiin 
suoritettavaksi terveydenhoitolautakunnan kirjelmän n:o 98/18. 2. 1959 mukaisesti 
kuitenkin siten muutettuna, että ko. määrärahasta saatiin käyttää 61 060 mk steri-
lisaatiohuonetta varten tarvittavan kaluston sekä terveyssisarten kotikäyntejä var-
ten tarvittavien salkkujen ja matkalaukkujen hankkimista varten terveydenhoito-
lautakunnan kirjelmän n:o 545/9. 12. 1959 mukaisesti, muita hankintoja vastaavasti 
supistaen (khn jsto 17. 3. 5 492 §, 22. 12. 7 052 §). 

Poliisikonst. Pentti Markkula oli lääninhallitukselle lähettämässään kirjelmässä 
anonut, että kaupunki velvoitettaisiin suorittamaan hänelle ne kulut, jotka olivat 
aiheutuneet hänen pikkulavantaudiksi todetun sairautensa hoitamisesta Helsingin 
yleisen sairaalan sisätautien osastolla ja kirurgisessa sairaalassa. Koska mainittua 
tarttuvan taudin tapausta ei ollut ilmoitettu terveydenhoitolautakunnalle, joka olisi 
ottanut potilaan hoitoonsa ennen kuin potilas itse oli sen tehnyt, katsoi terveyden-
hoitolautakunta, ettei kaupungin velvollisuuksiin kuulunut mainittujen hoitomak-
sujen korvaaminen. Kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle ilmoittaa lauta-
kunnan esittämillä perusteilla, ettei kaupungin velvollisuus ollut korvata ko. hoito-
maksuja (30. 7. 2 014 §). 

Asuntojentarkastustoimisto. Yleisjaosto päätti terveydenhoitolautakunnalle il-
moittaa, ettei sillä ollut mitään sitä vastaan, että asuntojentarkastustoimistolle han-
kittaisiin sen kaluston hankintamäärärahoilla Insinööritoimisto Into Oy:n tarjouksen 
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mukainen General Radio Companyn valmistama, kantolaukkuineen ja paristöineen 
220 000 mk maksava melunmittari (khn jsto 24. 2. 5 361 §). 

Ammattientarkastustoimisto. Kaupunginhallitus määräsi dipl.ins. Raimo Peltosen 
hoitamaan avoinna olevaa 23. palkkaluokkaan kuuluvaa tp. ammattientarkastajan 
virkaa 1. 7. lukien toistaiseksi ja kunnes se hakemusten perusteella täytettäisiin 
(2. 7. 1 946 §). Myöhemmin kaupunginhallitus vahvisti kaupunginvaltuuston 23. 9. 
(ks. s. 35) suorittaman vaalin, jonka mukaan dipl.ins. Peltonen oli valittu ko. virkaan 
1. 10. lukien niin pitkäksi ajaksi kuin talousarvioon merkittäisiin määräraha viran 
palkkausta varten, kuitenkin kauintaan viideksi vuodeksi mainitusta ajankohdasta 
lukien (12. 11. 2 971 §). 

Neuvolatoimisto. Yleis jaosto hyväksyi neuvolat oimiston kertomusvuoden kalus-
tonhankinnat suoritettavaksi hankintatoimiston kirjelmän n:o 180/6.3. 1959 liit-
teessä mainittujen supistusten mukaisina. Tarkoitukseen saatiin käyttää enintään 
1 675 645 mk toimiston kalustonhankintamäärärahoista (khn jsto 10. 3. 5 436 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolan lääkärien palkkiot vahvistettiin 2 000 mk:ksi vastaan-
otolta ja lisäpalkkioksi 200 mk kustakin tutkitusta henkilöstä 1. 4. lukien (12. 3. 
872 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 1 261 200 
mk kahden 20. palkkaluokkaan kuuluvan tp. kätilön palkkaamista varten talossa 
Dagmarinkatu 3 sijaitsevaan äitiysneuvolaan 1. 1. lukien toistaiseksi ja enintään 
kertomusvuoden loppuun. Terveydenhoitolautakuntaa kehotettiin tekemään esitys 
valtionavun myöntämisestä em. kätilöiden palkkaamisesta aiheutuvia menoja varten 
(2. 1. 64 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunginreviisorin kirjelmä, joka koski äitiys-
ja lastenneuvola-, terveyssisar- ja kätilötoiminnan aiheuttamia kustannuksia, anta-
nut sillä kertaa aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että terveydenhoitolautakuntaa 
kehotettaisiin harkitsemaan, mihin toimenpiteisiin olisi mahdollisesti ryhdyttävä 
mainittuihin kustannuksiin saatavan valtionavun lisäämiseksi. Lautakunnan olisi 
aikanaan tehtävä kaupunginhallitukselle asiaa koskevat ehdotuksensa. Lisäksi olisi 
tehtävä erillinen selvitys lääkintöhallituksen ja kaupungin kesken 25. 4. 1947 (ks. 
s. 149) tehdyn sopimuksen mukaan Malmin terveystalon toiminnasta aiheutuviin 
kustannuksiin saatavan, mutta perimättä jätetyn korvauksen johdosta (24. 9. 
2 446 §). 

Maitopisarayhdistyksen harjoittaman neuvolatoiminnan ottaminen kaupungin 
haltuun, ks. s. 323. 

Yleisjaosto oikeutti terveydenhoitolautakunnan käyttämään neuvolatoimintaa 
varten varatuista kalustonhankintamäärärahoista 824 355 mk sekä 112 000 mk eri-
näisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista Pohjois-Munkkiniemen äitiys-
ja lastenneuvolan kaluston ja muun välineistön hankkimista varten (khn jsto 10. 3. 
5 437 §, 17. 3. 5 487 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraamaan talosta Hämeentie 122 n. 180 
m2:n suuruinen huoneisto Toukolan äitiys- ja lastenneuvolaa varten (2. 7. 1 943 §). 

Siilitie 5:ssä sijaitsevan äitiys- ja lastenneuvolan laajentamista varten kaupungin-
hallitus kehotti asunnonjakotoimikuntaa kiireellisesti osoittamaan ko. talon A por-
taan huoneistossa n:o 1 asuvalle perheelle asunnon muualta, jonka jälkeen huoneisto 
olisi yhtiön hallituksen suostumuksella vuokrattava kolmeksi vuodeksi äitiys- ja las-
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tenneuvolatarkoituksiin. Huoneistossa oli myös tehtävä tarvittavat pienehköt maa-
laustyöt (30.4. 1 296 §). 

Edelleen kaupunginhallitus kehotti kiinteistölautakuntaa ryhtymään toimenpi-
teisiin n. 200 m2:n suuruisen huoneiston hankkimiseksi eteläisen kaupunginosan 
äitiysneuvolaa ja Kapteeninkatu 22:ssa olevaa lastenneuvolaa varten yhteisesti tai 
mikäli sellaista huoneistoa ei ollut saatavissa, n. 150 m2:n suuruisen huoneiston hank-
kimiseksi erikseen eteläisen kaupunginosan äitiysneuvolaa varten (11.6. 1 754 §, 
ks. s. 323). 

Vielä kaupunginhallitus kehotti kiinteistölautakuntaa ryhtymään kiireellisiin 
toimenpiteisiin n. 120—150 m2:n suuruisen huoneiston hankkimiseksi Länsi-Hertto-
niemen äitiys- ja lastenneuvolaa varten. Samalla päätettiin peruuttaa 12. 2. tehty 
päätös määrärahan myöntämisestä Karhulinnan äitiys- ja lastenneuvolan muutos-
ja korjaustöitä varten (12. 2. 582 §, 11.6. 1 752 §). 

Merkittiin tiedoksi, että terveydenhoitolautakunta oli päättänyt jakaa naisten-
klinikan äitiysneuvolan piirin Pihlajatie 32:n ja Dagmarinkatu 3:n äitiysneuvola-
piirien kesken 1.1. lukien ja siirtää samalla naistenklinikalla toimineen äitiysneuvo-
lan laboratorion samasta ajankohdasta lukien Savilankatu 3:ssa toimivan lastenneu-
volan yhteyteen (8. 1. 164 §); edelleen oli lautakunta päättänyt 1.3. lukien väliaikai-
sesti siirtää Kustaankartanon vanhainkodin B-rakennuksessa sijaitsevan Länsi-
Oulunkylän lastenneuvolan Oulunkylän uudessa kansakoulurakennuksessa Teinitien 
varrella oleviin, kouluterveydenhoitoa varten varattuihin huonetiloihin (5. 3. 807 §). 

Lastentautien klinikalla olevan lastenneuvolan toiminnan jatkamiseksi kaupun-
ginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa vuokraamaan 1. 3. lukien Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan lastentautien klinikalta 100 m2:n suuruisen huoneiston 
30 000 mk:n kuukausivuokrasta, johon sisältyy korvaus lämmöstä ja sähkönkulutuk-
sesta, käytettäväksi lastenneuvolana yhteiskäytössä sairaalan kanssa terveyden-
hoitolautakunnan ja ko. keskussairaalan liittohallituksen kesken lähemmin sovitta-
valla tavalla. Tarkoitukseen saatiin käyttää 30 000 mk kuukaudessa neuvolatoimis-
ton määrärahoista Vuokra, tilillä olevaa määrärahaa tarvittaessa ylittäen, mainitun 
vuokran maksamista varten (2. 4. 1 058 §). 

A luelääkärit. Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan suoritta-
maan aluelääkäreiden vastaanotolla röntgentutkimuksen yhteydessä annetusta lää-
kärinlausunnosta 100 mk lausunnosta 1. 3. lukien. Tarkoitukseen saatiin käyttää 
kotisairaanhoitotoimiston määrärahoja Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet (30.4. 
1 304 §). 

Kaupunginvaltuuston 11.2. (ks. s. 35) tekemää päätöstä, joka koski aluelääkä-
reiden vastaanotolla röntgen- ja laboratoriotutkimuksista sekä fysikaalisesta hoi-
dosta perittäviä maksuja, päätettiin soveltaa 1. 3. lukien (19. 2. 642 §). 

Vallitsevan tulirokkoepidemian vuoksi päätettiin kuukaudeksi kerrallaan palkata 
kolme tp. kotisairaanhoitajaa, kuitenkin kauintaan 31. 3. 1960 saakka. Tarkoituk-
seen saatiin käyttää v:n 1960 talousarvioon kuuluvia kotisairaanhoitotoimiston 
määrärahoja Muut palkkamenot (30. 12. 3 471 §). 

Niille aluelääkäreille, joilla ei kaupungin puolesta ollut vastaanottohuoneistoa 
päätettiin ko. huoneistosta maksettava korvaus korottaa 1.1. 1960 lukien 7 000 
mk:sta 9 000 mk:aan (5. 11. 2 887 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin suorittamaan talossa Harjukatu 7 sijaitsevan 
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kotisairaanhoitajan asuntona käytetyn yksiön sekä aluelääkärin vastaanotto- ja sai-
raanhoitoaseman huoneiston yhdistäminen suorittamalla kustannukset käytettä-
vissään olevia korjausmäärärahoja käyttäen (17. 12. 3 372 §). 

Terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 62 482 mk Puistolan aluelääkärin asunnon lämmityksestä, valaistuk-
sesta ja lumitöistä aiheutuneiden kustannusten suorittamista varten ajalta 1. 1.-— 
15.3. (26.3. 1 001 §). 

Eteläisten kaupunginosien kotisairaanhoitoasemaa varten päätettiin v:n 1960 
alusta vuokrata n. 115—135 m2:n suuruiset huonetilat (28. 10. 2 833 §). 

Yleis jaosto päätti, että kotisairaanhoitotoimiston kalustonhankintamäärära-
hoista saatiin käyttää 360 925 mk talossa Iso Roobertinkatu 35—37 avattavan alue-
lääkärin vastaanottohuoneiston ja kotisairaanhoitoaseman täydennyskaluston hank-
kimista varten sekä talossa Harjukatu 7 olevan aluelääkärin vastaanottohuoneiston 
kaluston täydentämistä varten, molemmat terveydenhoitolautakunnan kirjelmän 
n:o 526/25. 11. 1959 mukaisesti (khn jsto 7. 4. 5 600 §, 15. 10. 7 008 §). 

Kouluterveydenhoito-osastoon päätettiin hankkia kalustoa terveydenhoitolauta-
kunnan kirjelmän n:o 437/30. 9. 1959 mukaisesti ottaen huomioon, että Artek-
malliset kalusteet oli vastaavan mallisina tilattava Oy. Tehokalusteelta, käyttäen 
tarkoitukseen kouluterveydenhoito-osaston 150 000 mk:n suuruista kalustonhan-
kintamäärärahaa (khn jsto 27. 10. 6 675 §). 

Yleisjaosto päätti, että Porolahden kansakouluun v. 1957 hankittu 28 620 mk:n 
hintainen tutkimuspöytä saatiin palauttaa Instrumentarium Oy:lle ja hankkia tilalle 
terveydenhoitolautakunnan kirjelmässä 547/9. 12. 1959 mainitut 26 kaksoisnielu-
putkea ja kojeiden keittämistä varten tarvittava keitin 28 980 mk:n yhteisestä hin-
nasta. Erotus 360 mk saatiin suorittaa em. määrärahoista (khn jsto 22. 12. 7 058 §). 

Oulunkylän kansakoulussa olevaan kouluterveydenhoitohuoneistoon päätettiin 
hankkia terveydenhoitolautakunnan kirjelmän n:o 346/5. 8. 1959 liitteessä mainittu 
3 700 mk:n hintainen mittapuu, 30 900 mk:n hintainen kuumailmasterilisaattori sekä 
liinavaatteita ja erilaisia kojeita ao. määrärahan puitteissa (khn jsto 1. 9. 6 348 §). 

Eri kouluissa sattuneiden tapaturmien aiheuttamien kulujen korvaamiseksi 
myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista yht. 79 759 mk sekä ter-
veydenhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista yht. 
25 866 mk (khn jsto 12. 5. 5 805, 5 806 §, 26. 5. 5 892, 5 893 §, 9. 6. 5 969 §, 23. 6. 
6 041 §,21.7.6 171,6 172 §, 1.9.6 352 §, 10. 11.6 771—6 775 §, 24. 11.6 879 §,8. 12. 
6 960 §, 22. 12. 7 065 §, 17. 2. 5 325 §, 31. 3. 5 576 §, 28. 4. 5 739, 5 744 §). 

Korvapoliklinikka. Yleisjaosto oikeutti terveydenhoitolautakunnan hankkimaan 
kouluterveydenhoito-osaston korvapoliklinikalle täydellisen Amplex TB-10 -merk-
kisen transistori audiometrin Kuulolaitekeskus Oy:n tarjouksen mukaisesti. Tarkoi-
tukseen saatiin käyttää korvapoliklinikan määrärahoista enintään 96 959 mk (khn 
jsto 24. 2. 5 362 §). 

Ihotautipoliklinikka. Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan 
maksamaan kansakoulujen ihotautipoliklinikan lääkärille palkkion myös kertomus-
vuoden toukokuulta sekä käyttämään tarkoitukseen vuosilomakorvauksineen enin-
tään 52 000 mk ao. määrärahoista (14. 1. 1 451 §). 

Samana aikana ko. vastaanotolla tarvitun hoitaja- ja siivoojatyövoiman palkko-
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jen maksamiseen vuosilomakorvauksineen myönnettiin ao. tililtä vielä 12 480 mk 
(18. 6. 1 810 §). 

Sukupuolitautien poliklinikka. Lääket.lis. Terttu Wallenius määrättiin aikana 
1. 6.—31. 7. hoitamaan kaupungin venerologin virkaa, päivittäinen työaika 4 tuntia, 
palkka 2/3 virkaan kuuluvasta 31. palkkaluokan .mukaisesta peruspalkasta. Lääket. 
lis. Sakari Härölle saatiin samalta ajalta ja samanpituisesta työpäivästä suorittaa 
ko. poliklinikan osastolääkärin viran hoitamisesta 2/3 virkaan kuuluvasta 28. palkka-
luokan peruspalkasta. Poliklinikan osastolääkärin, osastonhoitajan ja toimistoapu-
laisen virat saatiin jättää vakinaisesti täyttämättä v:n 1960 loppuun saakka (11. 6. 
1 758 §, 10. 12. 3 321 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus valitsi kaupungin venerologin virkaan 1.8. lukien 
lääket.lis. Terttu Walleniuksen tavanomaisilla ehdoilla. Lääkintöhallitus oli sittem-
min antanut tri Walleniukselle virkamääräyksen mainittuun virkaan (30. 7. 2 012 §, 
13. 8. 2 070 §). 

Lääket. ja kir. tri Kari Cantellille päätettiin 20. 8. lukien toistaiseksi ja kauintaan 
kertomusvuoden loppuun suorittaa osastolääkärin viran hoitamisesta, työaika päi-
vittäin 4 tuntia, 2/ 3 virkaan kuuluvasta 28. palkkaluokan mukaisesta peruspalkasta 
(24.9. 2.460 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginvenerologi Claudius Thesleffille 
hänen anomansa eron virastaan 31.5. lukien (16. 4. 1 169 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan käyttämään poliklinikan 
määrärahoista Viranhaltijain vuosilomakustannukset enintään 21 120 mk vuosi-
lomista aiheutuneiden, vahtimestarien suorittamien ylitöiden korvaamista varten 
(28. 10. 2 837 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 19. 1. palauttanut sukupuoli-
tautien poliklinikan v:n 1952 valtionavustusta koskevan valituksen lääninhallituk-
selle ilmoituksetta uudelleen laillisesti käsiteltäväksi (26. 2. 722 §). 

Desinfioimislaitoksen 16. palkkaluokkaan kuuluva desinfloitsijan ja 12. palkka-
luokkaan kuuluva desinfioimisapulaisen virka päätettiin toistaiseksi ja kauintaan 
kertomusvuoden loppuun jättää täyttämättä (25. 6. 1 872 §, 14. 5. 1 456 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa terveydenhoitolautakuntaa vapauttamaan 
esikaupunkialueella sijaitsevat kiinteistöt rotanmyrkkyjen pakollisesta ostamisesta 
sillä ehdolla/että rakennukset ovat asianmukaisesti varmistetut rottia vastaan, että 
jätteiden säilytys on hygieenisesti järjestetty, että ympäristön ja pihamaan siistey-
teen nähden ei ole huomauttamista, että terveydenhoitolautakunnalla on oikeus pe-
ruuttaa myönnetty vapautus, mikäli jatkuvissa tarkastuksissa todetaan epäkohtia 
ja laiminlyöntejä (3. 9. 2 280 §). 

Kasvatusneuvolat. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö, koska kaupungin 
kasvatusneuvoloiden hallinnon järjestely oli parhaillaan selvitettävänä, oli suostunut 
siihen, että ko. neuvoloiden ohjesäännöt alistettaisiin ministeriön vahvistettaviksi 
kertomusvuoden kuluessa ja että kasvatusneuvoloissa uusien ohjesääntöjen voimaan 
tuloon saakka saatiin noudattaa entisiä määräyksiä. Kaupunginhallitus kehotti 
terveydenhoitolautakuntaa huolehtimaan siitä, että kasvatusneuvoloita varten 
laadittaisiin ohjesäännöt ja alistettaisiin määräajassa hyväksyttäviksi (2. 1. 56 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti anoa ministeriöltä, että em. määräaikaa 
pidennettäisiin 30. 6. 1960 saakka sekä että ministeriön 27. 5. eri kasvatusneuvoloille 
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kertomusvuotta varten myöntämät, yhteensä 650 000 mk:n suuruiset valtionavut 
maksettaisiin ohjesääntöjen vahvistamisesta riippumatta jo kertomusvuoden aikana. 
Ministeriö oli sittemmin suostunut määräajan pidentämiseen ja valtionapujen mak-
samiseen (10. 12. 3 324 §, 30. 12. 3 455 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista myönnettiin 34910 mk 
vuosilomasijaisen palkkaamista varten kasvatusneuvolan lastenpsyk. Salme Wiher-
heimolle 1.—11. 8. väliseksi ajaksi 31. palkkaluokan mukaisella palkalla (khn jsto 
21. 7. 6 164 §). 

V:n 1958 talousarvion erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 
myönnettiin 16 545 mk toimiston palveluksessa olevalle siivoojalle maksettavan pal-
kankorotuksen suorittamista varten (khn jsto 14. 1. 5 116 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan määrärahoista Muut palkka-
menot päätettiin rva Elma Koskelle suorittaa 2 820 mk:n palkkio ko. kasvatusneuvo-
lan vahtimestarin tehtävien hoitamisesta kertomusvuoden kesäkuussa (20. 8. 
2 133 §). 

Vielä kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan käyttämään em, 
määrärahoihin valvojien ja harjoittelijoiden palkkioita varten merkitystä määrä-
rahasta enintään 20 000 mk ko. kasvatusneuvolan vahtimestarin palkkioiden suorit-
tamista varten ajalta 1. 9.—31. 12. (17. 9. 2 407 §). 

Kouluhammashoitolaitoksen esimiehelle Arnold Canthille päätettiin pyynnöstä 
myöntää ero virastaan 1. 6. lukien. Virkaa määrättiin 1. 9. lukien hoitamaan laitok-
sen apulaisesimies Hurtti Isomeri toistaiseksi ja siihen saakka kunnes virka hake-
musten perusteella täytettäisiin, kuitenkin kauintaan kertomusvuoden loppuun 
(2. 4. 1 056 §, 27. 8. 2 198 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti kehottaa terveydenhoitolautakuntaa julis-
tamaan laitoksen esimiehen viran uudelleen haettavaksi ja ilmoittamaan samalla, 
että aikaisemmatkin hakemukset otettaisiin huomioon ilman uutta hakemusta 
(17. 9. 2 406 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin yht. 
5 013 750 mk kouluhammashoitolaitoksen viranhaltijain korotettujen palkkojen 
maksamista varten (19. 3. 919 §). 

Kouluhammashoitolaitoksen kaluston hankintamäärärahoista myönnettiin 
220 000 mk kahden uuden porakoneen hankkimista varten laitokselle sekä 120 000 
mk kaluston kunnossapitomäärärahoista kahden vanhan porakoneen sähkövirran 
muuttamista varten (khn jsto 21. 4. 5 707 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 2.0 7 mmk sähköjohtojen korjaamista ja virranmuutostöitä varten 
kouluhammasklinikan huoneistossa Vuorikatu 10 C (23. 4. 1 246 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion kemistin virka päätettiin toistaiseksi jät-
tää vakinaisesti täyttämättä, kauintaan kuitenkin siihen saakka, kunnes elintarvike-
laboratorion tekeillä oleva johtosääntö olisi valmistunut (1. 10. 2 542 §). 

Edelleen päätettiin laboratorioon ajaksi 1. 1.—30. 6. palkata lähetti 23 560 mk:n 
suuruisella kuukausipalkalla. Palkka, yhteensä enintään 141 360 mk, saatiin suorittaa 
laitoksen määrärahoista Muut palkkamenot (12. 2. 580 §). 

Laboratorion siivoojalle v:lta 1956—1957 maksamatta jääneen palkan suoritta-
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mistä varten myönnettiin 32 880 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista kaupun-
hingallituksen käyttövaroista (16.4. 1 171 §). 

Yleisjaosto hyväksyi terveydellisten tutkimusten laboratorion kaluston hankin-
nat terveydenhoitolautakunnan kirjelmän n:o 70/4. 2. 1959 mukaisesti (khn jsto 
24.2. 5 355 §). 

Myöhemmin yleisjaosto päätti, että laboratorioon saatiin, em. päätöksestä poike-
ten, hankkia 160 1: n säiliöllä varustettu Atlas-Copko-merkkinen ilmakompressori 
ja autoklaaviin koneellinen nosturi kaupunginvaltuuston 17. 6. myöntämää 4.75 8 
mmk:n määrärahaa käyttäen (khn jsto 10. 11. 6 769 §). 

Laboratorion käytöstä poistetut, lautakunnan kirjelmässä n:o 486/28. 10. 1959 
mainitut kojeet päätettiin siirtää kaupunginmuseoon (khn jsto 24. 11. 6 881 §). 

Maidontarkastamo. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa terveydenhoitolauta-
kunnan suorituttamaan kertomusvuoden aikana tutkimuksen utaretulehduksen le-
vinneisyyden toteamiseksi, jolloin jokaisen suoranaisen ja välillisen maidontuottajan 
lähettämä maito tarkastettaisiin sillä ehdolla, että meijerit suorittavat kaupungin-
kassaan 50 mk jokaista tuottajaa ja näytettä kohti. Maidontarkastamon määrä-
rahoista Viranhaltijain sunnuntai- ja ylityö- sekä päivystyskorvaukset saatiin käyt-
tää enintään 20 000 mk ja määrärahoista Muut palkkamenot enintään 50 000 mk, 
tileillä olevia määrärahoja tarvittaessa ylittäen, utaretulehdustutkimuksen suoritta-
mista varten (19. 3. 952 §). 

Maidontarkastamolle myönnettiin oikeus myydä Biokemialliselle Tutkimuslaitok-
selle MSE-keskipakoiskoneen käytetty varamoottori 10000 mk:n hinnasta (khn jsto 
23.6. 6 040 §) ja luovuttaa v. 1957 hankittu Christ-merkkinen keskipakoiskone 
Toiminimi G. W. Berg & Co:lle myytäväksi maidontarkastamon laskuun siten, että 
toiminimi kaupan tapahduttua hyvittäisi kaupunkia 350 000 mk:lla (khn jsto 31. 3. 
5 575 §). 

Yleisjaosto hyväksyi maidontarkastamon kertomusvuoden kalustonhankinnat 
suoritettaviksi terveydenhoitolautakunnan kirjelmän n:o 227/13. 5. 1959 mukaisesti 
(khn jsto 2. 6. 5 927 §). 

Mielenterveydenhoitoa koskeva esitelmä. Lääkintöneuvos Leena Sibeliuksen esi-
tyksestä yleisjaosto päätti pyytää Amsterdamin yliopiston professorin A. Queridon 
esitelmöimään kaupunginvaltuuston juhlasalissa 25. 6. kaupungin hallintoviran-
omaisille kokemuksistaan suurkaupungin terveyden- ja sairaanhoito-olojen organi-
soinnista. Samalla yleisjaosto kehotti terveydenhoitovirastoa huolehtimaan esitelmä-
tilaisuuden käytännöllisistä järjestelyistä sekä kutsujen lähettämisestä, jolloin oli 
otettava huomioon, että tilaisuuteen oli kutsuttava ainakin terveydenhoitolautakun-
nan ja sairaalalautakunnan jäsenet sekä ko. lautakunnan alaisia viranhaltijoita. Mai-
nitun esitelmän ja vastausten kääntämisestä aiheutunut lasku 2 500 mk päätettiin 
suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn jsto 9. 6. 5 970 §, 22. 9. 
<6 439 §). 

Sairaalat 

Sairaalakeskuksen perustaminen. Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.2. lukien 
sairaala viraston yhteyteen kokeiluluontoisen sairaalakeskuksen, jonka tehtävänä 
olisi vuorokauden ympäri seurata potilasmäärää kaikissa niissä sairaaloissa, joissa 
kaupungilla on hoitopaikkoja ja ohjata potilaat vapaille hoitopaikoille otta-
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maila samalla huomioon sairaustapausten tärkeysjärjestys sekä huolehtia yleisöä 
varten järjestettävästä tiedotustoiminnasta ja eräistä tilastotehtävistä. Sairaala-
lautakunta oikeutettiin palkkaamaan sairaalakeskukseen ajaksi 1.2. — 31.12. 
puolipäivätoimessa oleva johtava lääkäri, palkka 60 000 mk kuukaudessa sekä neljä 
tp. päivystävää sairaanhoitajaa 20. palkkaluokan mukaisella palkalla ja tp. toimisto-
apulainen 12. palkkaluokan mukaisella palkalla. Sairaalakeskuksen palkkiovirassa 
olevan johtavan lääkärin tehtäviin kuului toimia pyydettäessä sairaalatoimen toimi-
tusjohtajan lääketieteellisenä neuvonantajana sairaalahallintoon kuuluvissa asioissa. 
Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 3 362 260 
mk mainitun henkilökunnan palkkaamista varten kertomusvuonna. Erinäisiin 
hallintomenoihin kuuluvista kalustonhankintamäärärahoista myönnettiin 150 000 
mk kaluston hankkimista varten sairaalakeskukseen. Tuloa tuottavien pääoma-
menojen pääluokan lukuun Muut sijoitukset kuuluvista määrärahoista Puhelin-
osuuksia myönnettiin 196 000 mk kahden puhelinosuuden hankkimista varten sai-
raalakeskukseen sekä erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Puhelin-
maksut 327 000 mk puhelinvaihteen hankkimista sekä muita puhelimien vuokra-
ja asennuskustannuksia varten. Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin vielä 115 000 mk sairaalakeskusta varter 
sairaalavirastosta varatun huoneiston kunnostamista varten. Huoneenvuokratol· 
miston 12. palkkaluokkaan kuuluva toim.apul. Sally Rihtola päätettiin siirtää 
sairaalakeskuksen samaan palkkaluokkaan kuuluvaan tp. toimistoapulaisen vir-
kaan 1. 2. lukien toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun (5. 1. 255 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että terveydenhoitolautakunnan alaisena 
toimiva lääkärivälitys yhdistettäisiin v:n 1960 alusta lukien sairaalalautakunnan 
alaisena toimivaan sairaalakeskukseen. Samalla siirrettäisiin lääkäri välityksen neljä 
20. palkkaluokkaan kuuluvaa, päivystävän sairaanhoitajan virkaa mainittuun 
keskukseen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että sairaalakeskuksen tulisi v:n 1960 
alusta huolehtia terveydenhoitolautakunnan toimialaan kuuluvien päivystysluon-
toisten tehtävien hoitamisesta siinä laajuudessa kuin terveydenhoitolautakunta 
pitäisi tarpeellisena. Terveydenhoitolautakuntaa kehotettiin tekemään kaupungin-
hallitukselle esityksensä uuden järjestelyn edellyttämistä muutoksista terveyden-
hoitoviraston johtosääntöön (26. 11. 3 159 §). 

Terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista sairaalalautakunnan käyttövaroista 
myönnettiin varat. Arno v. Hertzenille 8 953 mk palkkiona sairaalakeskusjaoston 
mietinnön kirjoittamisesta (khn jsto 3. 1. 5 040 §). 

Sairaalalautakunnan vaalitoimikunnan asettamista kertomusvuodeksi koskeva 
lautakunnan alistettu päätös saatiin panna täytäntöön kaupunginhallituksen pää-
töksen perusteella (22. 1. 296 §, 5. 2. 508 §), 

Vaalitoimikunnan kokouspalkkiot kertomusvuoden I, II ja IV neljännekseltä, 
yhteensä 37 800 mk, saatiin suorittaa sairaalalautakunnan ja sairaala viraston mää-
rärahoista Palkkiot (khn jsto 7. 4. 5 608 §, 30. 6. 6 098 §, 29. 12. 7 113 §). 

Sairaalalautakunnan hankintatoimikunnan palkkiolasku kertomusvuoden 3 nel-
jännekseltä, 74 800 mk, saatiin suorittaa em. määrärahoista (khn jsto 7. 4. 5 608 §, 
30. 6. 6 098 §, 29. 12. 7 113 §). 

Sairaalavirasto. Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista yleis jaosto myönsi 97988 mk sairaalaviraston käytettäväksi v. 1953—-

235) 



2. Kaupunginhall i tus 

1958 viraston maksettavaksi määrättyjen veronpidätysten, työnantajan lapsilisä-
ja kansaneläkemaksujen sekä veronlisäysten suorittamista varten (khn jsto 1.9. 
6 353 §). 

Yleisjaosto oikeutti sairaala viraston tiliosaston 1. 1. 1960 lukien pitämään 
400 000 mk:n suuruista käteiskassaa lääkärien päivystyspalkkioiden, matkojen ja 
lääkärien varattomille potilaille antamien lääkkeiden sekä posti- ja muiden pienem-
pien menojen maksamista varten. Terveydenhoitoviraston kassanhoitaja oikeutet-
tiin samasta ajankohdasta lukien pitämään 40 000 mk:n käteiskassaa pienehköjen 
menojen maksamista varten (khn jsto 15. 12. 7 002 §}. 

Edelleen saatiin viraston kansliaosastolla pitää 3 000 mk:n ja tiliosastolla 2 000 
mk:n suuruista käteiskassaa postimerkkejä ja muita pienempiä menoja varten 
(khn jsto 8. 10. 6 533 §). 

Sairaalatoimen toim. joht. Reino Oksanen oikeutettiin v. 1960 käyttämään 
omaa autoaan virka-ajoihin tavanmukaisilla ehdoilla (khn jsto 29. 9. 6 501 §). 

Sairaalakertomusten arkistoimisen järjestäminen. Kaupunginhallitus totesi, ettei 
ainakaan toistaiseksi ollut aihetta ryhtyä mikrofilmaamaan sairauskertomuksia. 
Kaikkia kaupungin sairaaloita kehotettiin pyrkimään arkistoitavan sairauskertomus-
aineiston vähentämiseen, tällöin olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että ylilääkä-
reiden ohjeiden mukaan ja heidän valvontansa alaisena sairauskertomuksista hävitet-
täisiin tarpeeton aineisto, kun potilaan sairauskertomus hänen poistuessaan sai-
raalasta lähetetään arkistoitavaksi. Röntgenosastoilla oli kuvien tarkastuksen 
yhteydessä tarpeettomiksi todetut kuvat hävitettävä. Sairaalavirastoa kehotettiin 
työntutkimusten yhteydessä kiinnittämään huomiota sairauskertomuksiin liitty-
vien lomakkeiden järkiperäistämiseen ja yhtenäistämiseen. Kaupunginarkistoa 
kehotettiin järjestämään sairauskertomusaineiston keskusarkisto toistaiseksi ta-
loon Jääkärinkatu 8, johon arkistoon olisi siirrettävä kunkin sairaalan erikoisolo-
suhteet huomioon ottaen sairaaloiden 10—20 vuotta vanhemmat sairauskertomus-
ja röntgenarkistot. Kaupunginarkistoa kehotettiin huolehtimaan siitä, että ko. 
keskusarkistosta sairaaloihin noudetusta aineistosta pidettäisiin tarkkaa tilastoa, 
josta tiedot olisi otettava kaupunginarkiston vuosikertomukseen. Kaupungin-
hallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 280 000 mk kaupunginarkiston 
käytettäväksi työsopimussuhteessa olevan järjestelyapulaisen palkkaamista varten 
enintään 17. palkkaluokkaa vastaavalla palkalla kuuden kuukauden ajaksi maini-
tun keskusarkiston järjestely- ja kunnostamistehtäviä varten (22. 1. 299 §). 

Sairaanhoitajien vuosilomasijaisten palkkauksen järjestely. Kaupunginhallitus 
päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan suorittamaan kaupungin sairaaloiden sairaan-
hoitajien vuosilomasijaisina toimiville, 4. lukukauden lääketieteen kandidaateille 
15. palkkaluokan ja 3. vuosikurssin sairaanhoito-oppilaille 14. palkkaluokan perus-
palkan mukaisen palkkion sekä 1. — 3. lukukauden kandidaateille ja 2. vuosikurssin 
sairaanhoito-oppilaille 12. palkkaluokan peruspalkan mukaisen palkkion (6. 5. 
1 375 §). 

Sairaaloiden kalustonhankinnat. Yleisjaosto hyväksyi eri sairaaloiden kaluston-
hankinnat suoritettaviksi ao. määrärahoja käyttäen sairaalalautakunnan kirjelmän 
nro 696/6. 2. 1959 liitteiden mukaisesti (khn jsto 3. 3. 5 390 §). 

Kaupungin sairaalain pitäminen palovakuuttamatta. Sisäasiainministeriöltä pää-
tettiin anoa, että kaupunki vapautettaisiin kaikkien sairaaloidensa, Laakson sai-
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raalaa kuitenkin lukuun ottamatta, ja Helsingin mielisairaanhuoltopiirin huolto-
toimiston palovakuuttamisvelvollisuudesta. Samalla päätettiin ministeriölle antaa 
lain edellyttämä sitoumus mahdollisten palovahinkojen korvaamisesta kaupungin 
kustannuksella. Ministeriö oli myöhemmin suostunut kaupungin anomukseen (24. 9. 
2.461 §, 28. 10. 2 829 §). 

Sairaaloiden korjaus- ja kunnossapitomäärärahoin käyttö, ks. s. 317. 
Keskusparantoloiden valtionavun alentaminen. Kaupunginhallituksen asiamiestoi-

mistoa kehotettiin hakemaan muutosta lääkintöhallituksen 24. 4. tekemään päätök-
seen keskusparantolain valtionavun alentamisesta v. 1957 ja 1958 (28. 5. 1 588 §). 

Svenska sjuksköterske-hälsosysterskolan -nimisen sairaanhoitajakoulun oppilaiden 
harjoittelu eri sairaaloissa. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan 
sijoittamaan Marian, Auroran ja Nikkilän sairaaloihin yhteensä 36 ko. laitoksen 
oppilasta kertomusvuoden aikana käytännölliseen harjoitteluun siten, että heille 
myönnettiin oikeus harjoitteluaikana aterioida sairaalassa 100 mk:n ateriakorvausta 
vastaan (5. 3. 806 §). 

Röntgenteknillisten apulaisten kursseihin osallistuvien harjoittelu eri sairaaloissa. 
Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus sijoittaa röntgenteknillisten apulaisten 
kurssien oppilaita Marian, Auroran ja Laakson sairaaloihin käytännölliseen harjoit-
teluun 1.1. 1960 alkaen toistaiseksi ja kauintaan ko. vuoden loppuun. Oppilaille 
myönnettiin oikeus aterioida sanottujen sairaalain ruokaloissa 150 mk:n päivä- ja 
ilta-ateriakorvausta vastaan (15. 10. 2 691 §). 

Marian sairaala. Kaupunginhallitus päätti valita 31. palkkaluokkaan kuuluvaan 
röntgenylilääkärin virkaan 9. 9. lukien dosentti, lääket. ja kir. tri Simo Kettusen 
(27. 8. 2 195 §); 31. palkkaluokan laboratorioylilääkärin virkaan 1. 9. lukien lääket. 
ja kir. tri Ralph Gräsbeckin (9. 4. 1 130 §, 27. 8. 2 196 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin yht. 
7 677 435 mk seuraavien tilapäisten viranhaltijain palkkaamista varten, palkka-
luokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen: kirurgiselle poliklinikalle 
apulaislääkäri 16. 11. 1959 — 1. 1. — 31. 12. 1960 väliseksi ajaksi (25) (12.11. 
2 973 §, 30. 12. 3 468 §); anestesia-apulaislääkäri (25) kauintaan kertomusvuodeksi 
(2. 1. 50 §); 10 sairaanhoitajaa (15) ajaksi 1.1. —31. 5., 1.9. —31. 12. ja samaksi 
ajaksi kuusi apuhoitajaa (12) (2. 1. 51 §, 27. 8. 2 193 §); kolmen kokopäivätoimessa 
olevan sairaanhoitajan (15) sijasta kuusi puolipäivätoimessa olevaa sairaanhoitajaa 
ajaksi 15. 2. 1959 — 31. 12. 1960 (5. 2. 505 §, 30. 12. 3 462 §); toimistoapulainen 
(11) 1. 6. lukien kauintaan kertomusvuoden loppuun (14. 5. 1 454 §). 

Marian sairaalan röntgenylilääkärille Ilmari Salliselle päätettiin myöntää hänen 
pyytämänsä ero virastaan 9. 9. lukien (25. 6. 1 874 §). 

12. palkkaluokkaan kuuluva apumiehen virka päätettiin jättää täyttämättä 
siihen saakka, kunnes järjestelytoimiston suorittama, apumiestyövoiman tarvetta 
koskeva tutkimus olisi saatettu päätökseen (30. 12. 3 456 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan ottamaan Marian sairaalan 
leikkausosastolla aikana 1.6. — 31.12. käytäntöön työpaikkapäivystyksen kau-
punginvaltuuston päivystystyön järjestelyistä v. 1946 (ks. s. 10) tekemän päätöksen 
la ja 2 kohtien mukaisesti ja käyttämään tarkoitukseen enintään 1.41 mmk sairaa-
lan määrärahoista Viranhaltijain sunnuntai- ja ylityö- sekä päivystyskorvaukset 
(28. 5. 1596 §, 28, 10. 2834 §). 
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Edelleen kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan käyttämään Marian 
sairaalassa kriitillisessä vaiheessa olevien potilaiden yö valvojina sairaalan henkilö-
kuntaan kuulumattomia sairaanhoitajia, apuhoitajia ja lastenhoitajia. Ko. sairaan-
hoitajien palkkoihin saatiin soveltaa Suomen sairaanhoitajain liiton yksityissairaan-
hoitajien palkkauksesta antamaa ohjetta. Apuhoitajille saatiin suorittaa tuntipalk-
kiona 177 mk ja lastenhoitajille 186 mk. Tarkoitukseen saatiin kuukaudessa käyttää 
enintään 30 000 mk sairaalan määrärahoista Muut palkkamenot (23. 4. 1 245 §). 

Sairaalan liinavaatevaraston hoitajalle päätettiin edelleen kertomusvuoden 
aikana suorittaa pesulan hoidosta, niin kauan kun se kuuluisi hänen tehtäviinsä, 
4 000 mk kuukaudessa em. määrärahoja käyttäen (8. 1. 161 §). 

Tp. sairaalatyöntutkija Inkeri Vauraste ja tp. työntutkija Ahti Laitinen sekä 
toipilaskodeissa annettavasta hoidosta vastaavat sairaalan apulaislääkärit oikeutet-
tiin v:n 1960 aikana käyttämään omaa autoaan virka-ajoihin tavanmukaisilla 
ehdoilla (khn jsto 29. 12. 7 118 §). 

Marian sairaalan isotooppilaboratorioon saatiin kertomusvuoden kalustonhan-
kintaohjelmasta poiketen hankkia laboratoriokojeita Oy. Scienta Abilta seuraavasti: 

1 kpl n:o 522 Ratemeter 
2 » » 530 Automatic Scaler 
1 » » 620 GM Tube Holder 
1 » EW 3 H GM-Tube 

1 kpl n:o 619 Sample Holder 
1 » » 559 D Scintillation counter 
1 » » 553 A Scintillation crystal 
1 » » 566 A » » 

Tarkoitukseen saatiin käyttää kalustonhankintamäärärahoihin säteilymittauslai-
tetta varten varattua 750 000 mk:n ja Christ-sentrifugia varten varattua 450 000 
mk:n suuruista määrärahaa, puuttuvalta 11 600 mk:n osalta muita hankintoja vas-
taavasti supistaen (khn jsto 7. 4. 5 609 §). 

Edelleen päätettiin sairaalan apteekin viileää säilytystilaa varten hankkia Ha-
vulinna Oy:ltä Prestcould-merkkinen jäähdytyskaappi SC 286, johon kuului viisi lisä-
hyllyä, mutta ei pakastelokeroa. Tarkoitukseen saatiin em. määrärahoista käyttää 
204 008 mk muita kalustonhankintoja vastaavasti supistaen (khn jsto 21.7. 6173 §). 

Konkordia sairaalalle päätettiin myydä Marian sairaalan käytöstä poistettu 
Turcos-merkkinen nukutuskoje 10000 mk:n kauppahinnasta (khn jsto 28. 1. 5188 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunginvaltuuston v. 1958 (ks. s. 34) 
hyväksymiin Marian sairaalan talousrakennuksen muutostöiden pääpiirustuksiin 
talorakennusosastolla tehdyt muutokset (28. 5. 1 592 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 17. 12. 1958 hyväksynyt Marian 
sairaalan sairaalalain 24 §:ssä tarkoitetuksi paikallissairaalaksi 1. 7. 1958 lukien 
ja sairaalan hoitopaikkaluvuksi 372 (2. 1. 63 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöhemmin esittää lääkintöhallitukselle, että Marian 
sairaalan hoitopaikkaluvuksi vahvistettaisiin 1. 1. 1959 lukien 396 (22. 1. 322 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton liittohallitukselta päätettiin tiedus-
tella, olisiko se kiinnostunut keinomunuaisosaston perustamisesta siten, että kau-
punki osallistuisi osaston perustamiseen luovuttamalla tarkoitukseen Marian sai-
raalaa varten hankitun keinomunuaislaitteen, jolloin mainittua hoitoa saisivat myös 
helsinkiläiset, sitä tarvitsevat potilaat (28. 5. 1 595 §). 

V:n 1958 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
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työttömyystöitä varten varatuista määrärahoista myönnettiin sairaalalautakunnan 
käytettäväksi 218 165 mk Marian ja Auroran sairaaloissa suoritettuja työttömyys-
töitä varten (29. 1. 394 §). 

Auroran sairaalan laboratorioylilääkärin 31. palkkaluokkaan kuuluvaan virkaan 
valittiin tavanomaisilla ehdoilla lääket. ja kir. tri Jouni Jännes (29. 1. 416 §). 

Tulirokkopotilaiden kotihoidon järjestämistä varten päätettiin Auroran sairaa-
laan palkata tp. apulaislääkäri yhden kuukauden ajaksi kerrallaan, kuitenkin kauin-
taan 31. 5. 1960 saakka, 25. palkkaluokan mukaisilla palkkaeduilla ja siten, että 
mainittu lääkäri osallistuisi myös sairaalan poliklinikan toimintaan ja olisi oikeutet-
tu siitä tuleviin toimenpidepalkkioihin. Ko. lääkärille myönnettiin oikeus käyttää 
omaa autoaan virka-ajoihin tavanmukaisilla ehdoilla. Erinäisiin hallintomenoihin 
kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 69 530 mk hänen joulukuun palkkansa 
maksamista varten. Sairaalalautakuntaa kehotettiin tekemään kaupunginhallitukselle 
esitys sanotun apulaislääkärin palkkaukseen v. 1960 tarvittavan määrärahan myön-
tämisestä. Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin luovuttamaan tulirokkoepide-
mian ajaksi tarpeellinen määrä kotisairaanhoitajia Auroran sairaalan käyttöön 
potilaiden kotihoidon järjestämiseksi. Edelleen kaupunginhallitus päätti suostua 
siihen, että sairaalan puolesta potilaille järjestettävä kotihoito olisi maksuton. 
Kotihoidon yhteydessä tulirokkopotilaille ja heidän kanssaan asuville tarvittavien, 
lääkärin määräämien lääkkeiden maksamiseen saatiin käyttää sairaalan määrä-
rahoja Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet (10. 12. 3 327 §). 

Vielä päätettiin Auroran sairaalaan kahden kokopäivätoimessa olleen tp. sairaan-
hoitajan ja yhden lääkintävoimistelijan asemesta palkata neljä puolipäivät oimes-
sa olevaa tp. sairaanhoitajaa ja kaksi lääkintävoimistelijaa 15. palkkaluokan mu-
kaan laskettavalla kuukausipalkalla ajaksi 15.2. 1959—31.12. 1960 käyttämällä 
tarkoitukseen em. kokopäivätoimessa olleiden viranhaltijain palkkoja varten merkit-
tyjä määrärahoja (5. 2. 505 §, 30. 12. 3 462 §). 

Sairaalan polio-osastolle päätettiin ajaksi 1.12. 1959 — 29. 2. 1960 palkata viisi 
tp. apuhoitajaa 12. palkkaluokan mukaisella palkalla ja yksi tp. lääkintävoimisteli-
ja 15. palkkaluokan mukaisella palkalla. Kertomusvuoden ja v:n 1960 talousarvion 
Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin yht. 674 160 
mk mainittujen palkkojen maksamista varten (10. 12. 3 328 §, 30. 12. 3 454 §). 

Samoista määrärahoista myönnettiin vielä yht. 645 380 mk kahden 15. palkka-
luokkaan kuuluvan lämmittäjän palkkaamista varten ajaksi 1. 1. — 15. 5. sekä yh-
den 15. palkkaluokkaan kuuluvan lämmittäjän ja yhden 12. palkkaluokkaan kuulu-
van apumiehen palkkaamista varten ajaksi 15.9 .—31.12. (5. 2. 506 §, 27.8. 
2 194 §). 

Auroran sairaalan bakteriologisen laboratorion apulaislääkäri päätettiin pysyttää 
virassaan 30. 9. saakka (8. 1. 159 §). 

Sairaalalautakunta oikeutettiin jättämään lasten sisätautien osastoryhmän ja 
aikuisten kirurgisten tautien osaston tp. apulaislääkärin virat täyttämättä kauintaan 
kertomusvuoden loppuun, johon mennessä virkoja saataisiin hoitaa viransijai-
suus määräyksin (16. 4. 1 168 §, 21. 5. 1 502 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan ottamaan Auroran 
sairaalan leikkausosastolla aikana 30. 5. — 15. 9. käytäntöön työpaikkapäivystyk-
sen kaupunginvaltuuston v. 1946 (ks. s. 10) tekemän päätöksen 2 ja la kohtien 
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mukaisesti. Tarkoitukseen saatiin käyttää enintään 340 000 mk sairaalan määrä-
rahoista Viranhaltijain sunnuntai- ja ylityö- sekä päivystyskorvaukset (4. 6. 
1 673 §). 

Talosta Ruusulankatu 9 päätettiin 1. 6. lukien vuokrata 12 kaksiota Auroran 
sairaalan hoitohenkilökunnan asuntoina käytettäviksi (21. 5. 1 490 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 17. 12. 1958 hyväksynyt Auroran 
sairaalan sairaalalain 24 §:ssä tarkoitetuksi paikallissairaalaksi 1. 7. 1958 lukien. 
Sairaalan hoitopaikkaluvuksi oli vahvistettu 409. Tuberkuloottisten lapsipotilaiden 
hoitopaikkojen lukumääräksi oli 1. 12. 1958 lukien vahvistettu 15 (2. 1. 63 §, 15. 1. 
252 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota sairaalalautakunnan 20. 3. tekemän päätöksen, 
joka koski Auroran sairaalan kirurgisten tautien osastoryhmän ylilääkärin 6:n ja 
apulaisylilääkärin 3:n, eli yhteensä 9 hoitopaikan hyväksymistä. Lautakuntaa keho-
tettiin ottamaan asia uudelleen käsiteltäväksi ja menettelemään siinä kaupungin-
valtuuston v. 1958 (ks. s. 31) sairaalalääkärien palkkauksen järjestelyn yhteydessä 
yksityispaikoista päättämällä tavalla (26. 3. 962 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin ilmoittaa, ettei kaupunginhallituksen mielestä 
Auroran sairaalassa hoidettujen hengityshalvauspotilaiden v. 1957—1958 saamia 
kansaneläkemaksuja voitu periä kaupungille taannehtivasti. Samaten kaupungin-
hallitus ilmoitti vastustavansa sitä, että kaupungin saamatta jääneet kansaneläke-
maksutulot otettaisiin takautuvasti huomioon vähennyksinä laskettaessa hoitokus-
tannusten korvausta mainituilta vuosilta. Auroran sairaalan johtajaa kehotettiin 
sopimaan sairaala viraston välityksellä Kansaneläkelaitoksen kanssa siitä, että ko. 
laitos vastaisuudessa maksaisi hengityslaitteissa olevien potilaiden kansaneläke-
maksut suoraan sairaalalle, jonka tulisi puolestaan suorittaa ao. potilaalle henkilö-
kohtaisia tarpeita varten kansaneläkeasetuksen 64 §:n mukaisesti 800 mk kuukau-
dessa (16. 4. 1 166 §). 

Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland -nimisen yhdistyksen lastenhoito-
opiston oppilaita päätettiin ottaa harjoittelemaan Auroran sairaalaan siten, että 
vuosittain yhteensä 24 harjoittelijaa olisi kahden kuukauden ajan sairaalassa har-
joittelemassa, jona aikana he saisivat aterioida sairaalassa 40 mk:n aamuateria-
sekä 200 mk:n päivä- ja ilta-ateriakorvausta vastaan (29. 1.419 §). 

Samoilla ehdoilla päätettiin myös Tölö Barnavärdarinneskola -nimisen laitoksen 
oppilaista 12 ottaa vuosittain harjoittelemaan sairaalaan kahden kuukauden ajaksi 
(16. 4. 1 174 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin enintään 500 000 mk röntgenkoneiston ja -laboratorion takaisin asenta-
mista varten Auroran sairaalan rakennukseen n:o 6 (2. 1. 62 §). 

Yleis jaosto päätti, että sairaalan käytöstä vapautuneet kaksi keskuslämmitys-
kattilaa n:o K 7611 ja K 7612 saatiin poistaa varusteineen irtaimistoluettelosta 
ja luovuttaa talorakennusosaston myytäväksi (khn jsto 2. 6. 5 932 §). 

Auroran sairaalan määrärahoista Vieraille suoritettavat maksut ja palkkiot 
päätettiin suorittaa rva Eeva Idmanin hoidosta Ruotsissa Uumajan munuaisklini-
kalla aiheutuneet, enintään 600 000 mk:n suuruiset kustannukset siltä osalta, minkä 
ne ylittivät vastaavat kustannukset Auroran sairaalassa silloin, kun potilas on hoi-
dettavana useamman kuin kahden henkilön huoneessa (5. 11. 2 891 §). 

240) 



2. Kaupunginhal l i tus 

Sairaalan määrärahoista Erilaatuiset menot saatiin suorittaa 7 000 mk eräälle 
hoidettavana olleelle potilaalle siitä vahingosta, minkä hänen sisäturkilleen oli 
aiheutunut desinfioimisen yhteydessä (khn jsto 29. 12. 7 116 §). 

Kivelän sairaalan 30. palkkaluokan kotilääkärin virkaan päätettiin valita lääket. 
lis. Torsten Frölander-Ulf (2. 1. 61 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 1 387 080 
mk kahden 15. palkkaluokkaan kuuluvan lääkintävoimistelijan palkkaamista var-
ten 1. 5. lukien toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun sekä neljän apu-
hoitajan palkkaamista varten 12. palkkaluokan mukaisella palkalla Kivelän sairaa-
lan silmätautien sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien osastoryhmiin ajaksi 1. 8. — 
31. 12. (9.4. 1 124 §, 18.6. 1 811 §). 

12. palkkaluokan avoinna olevaan toimistoapulaisen virkaan päätettiin valita 
huoneenvuokratoimiston palveluksesta vapautuva tp. toim. apul. Irma Haapala 
(5. 11.2 866 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan maksamaan Kivelän sairaalan 
apumiehille Lauri Hänniselle ja Sulo Revolle traktorinkuljettajan ja apumiehen 
palkkojen välisen erotuksen niiltä tunneilta, jolloin he olivat ajaneet traktoria 
vakinaisen kuljettajan vapaa-aikoina, eli vastaavasti 15. 5. — 14. 6. ja 15. 6. — 14.7. 
(30. 7. 2 019 §). 

Kivelän sairaalan kotilääkärille Torsten Fr Ölander-Ulfille myönnettiin oikeus 
käyttää v. 1960 vuokra-autoa virantoimituksessa (khn jsto 29. 9. 6 501 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 17. 12. 1958 vahvistanut Kivelän 
sairaalan sairaansijaluvun 466:ksi ja hyväksynyt sairaalan sairaalalain 24 §:ssä 
tarkoitetuksi paikallissairaalaksi 1. 7. 1958 lukien (2. 1. 63 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että Kivelän 
sairaalan hoitopaikkaluvuksi vahvistettaisiin 478 kertomusvuoden alusta lukien 
(22. 1.322 §). 

Kivelän sairaalan keskuslaboratorioon päätettiin hankkia 430 000 mk:n hintai-
nan spectrometri SC-77 Tracerlab ja 343 000 mk:n hintainen tuikelaskijaputki 
P-20 CW, ilman lyij ysuo just a. Tarkoitukseen saatiin käyttää 450 000 mk v:n 1958 
talousarvioon isotooppikojeiden hankintaa varten merkityistä kaluston hankinta-
määrärahoista sekä 323 000 mk kertomusvuoden vastaavalle tilille uuden höyry-
keittopadan hankintaa varten merkitystä, 450 000 mk:n suuruisesta määrärahasta 
(khn jsto 1. 9. 6 349 §). 

Yleisjaosto päätti, muuttaen v. 1958 (ks. s. 192) tekemäänsä päätöstä, että ko. 
vuoden em. määrärahoihin sydäntautisille tarkoitettujen tuolien hankkimista varten 
varatusta osamäärärahasta saatiin 518 000 mk käyttää autoklaavisarjaan kuuluvien 
laitteiden hankkimista varten (khn jsto 16. 6. 6 007 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myön-
si 400 000 mk Kivelän sairaalan III osaston henkilöhissin koneiston uusimista ja sen 
yhteydessä tehtäviä rakennusteknillisiä töitä varten (15. 1. 250 §). 

V:n 1956 talousarvion luvun Talorakennukset tilille Uudet sairaalarakennukset 
Kivelän sairaalan kaukolämmitysjakelukeskusta varten merkitystä määrärahasta 
saatiin käyttää enintään 3.8 mmk sairaalan asuntolarakennusten liittämistä varten 
kaukolämmitysverkostoon (5. 3. 810 §). 

V:n 1958 talousarvion vastaavalle tilille Hesperian sairaalan mielitautiosasto-
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rakennusta varten merkitystä määrärahasta päätettiin käyttää 550 000 mk Kivelän 
sairaalan sisätautien osastorakennuksen alimman osastokerroksen eristyshuoneen 
muutostöitä varten, jotka aiheutuivat mielitautien osastorakennuksen rakentami-
sesta (4. 6. 1 669 §). 

V:n 1960 talousarvioehdotukseen päätettiin merkitä 2.9 mmk sairaalan keittiö-
henkilökunnan pukeutumistilojen muutostöitä varten (26. 3. 1 009 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa Kivelän sairaalan ruokalarakennuksen laajenta-
mista tai uudelleen rakentamista koskevan kysymyksen v. 1951 asetetun Kivelän 
sairaalan rakennustoimikunnan selvitettäväksi (21. 5. 1 494 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, Kivelän 
sairaalan XI rakennuksen muutos- ja korjaustöiden 17. 10. päivätyt pääpiirustukset 
sekä XIV rakennuksen muutos- ja korjaustöiden 1. 9., 21. 9. ja 17. 10. päivätyt 
pääpiirustukset n:o 1—3. Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että muutos-
ja korjaustöistä sekä rakennusten kaukolämmity s verkostoon liittämisestä aiheutu-
neet kustannukset otettaisiin valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan 28.7 35 mmk:n määräisinä. Rakennusvirastolle myönnettiin oikeus 
aloittaa työt heti sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto olisi myöntänyt tarvittavan 
osamäärärahan töitä varten (26. 11. 3 157 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston 23. 3., 3. 10. ja 
23. 10. laatimat, numeroilla 1—8 merkityt ko. sairaalan talousrakennuksen muutos-
ja korjaustöiden sekä lisärakennuksen rakennustöiden luonnospiirustukset. Lää-
kintöhallitukselta päätettiin anoa, että mainittujen töiden kustannukset otettaisiin 
valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 62.52 mmk:n 
määräisinä ja siten, että valtionavustus suoritettaisiin mielisairaslain mukaan (10.12. 
3 325 §). 

Yleisjaosto oikeutti Sydäntautiliiton järjestämään korvauksetta Kivelän sairaa-
lan juhlasalissa sydäntautiopin jatkokurssit 2.—4. 2. (khn jsto 14. 1. 5 092 §). 

Keskusmielisairaala. Kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa ryh-
tymään asianmukaisiin toimenpiteisiin kaupungille tulevien, mutta lääkintöhallituk-
sen maksamatta jättämien mielisairaanhoidon ja tuberkuloosihoidon valtionapujen 
ennakkojen sekä lopullisten valtionapujen tulouttamiseksi kaupungille kaupungin-
lakimiehen 5. 2. päivätyn kirjelmän mukaisesti (5. 2. 499 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 2. 9. tekemällään kuudella 
päätöksellä hylännyt kaupungin valitukset, jotka koskivat eräiden mielisairaanhoito-
laitosten v:n 1956 valtionapua, sillä perusteella että lääkintöhallituksella oli oikeus 
soveltaa lakia sen alkuperäisessä muodossa ja myös tehdä tarkoitettu vähennys mai-
nittujen sairaalain palkkausmenoista (17. 12. 3 368 §). 

Hesperian sairaala. Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan laajenta-
maan Hesperian sairaalan alkoholistipoliklinikan toiminnan 1.5. lukien käsittämään 
kaksi iltavastaanottoa viikossa. Mainitulle poliklinikalle saatiin samasta ajankoh-
dasta lukien toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun palkata työsopimus-
suhteessa oleva lääkäri, jolle saatiin kultakin iltavastaanotolta suorittaa perusmak-
suna 2 000 mk ja jokaista potilasta kohti lisäksi 300 mk käyttäen tarkoitukseen enin-
tään 260 000 mk sairaalan kertomusvuoden määrärahoja Muut palkkamenot, niitä 
tarvittaessa ylittäen (26. 3. 1 005 §). 

Kaupunginhallitus päätti vielä vahvistaa Hesperian sairaalan potilaiden tutki-

242) 



2. Kaupunginhal l i tus 

muksissa enintään kerran viikossa käytettävän neurokirurgilääkärin tutkimusavusta 
maksettavaksi palkkioksi 1.1.1960 alkaen 2 000 mk ensimmäisen potilaan tutki-
muksesta ja 1 000 mk kunkin seuraavan potilaan tutkimuksesta (17. 2. 3 373 §). 

Kaksi Hesperian sairaalan avoinna olevaa yöylihoitajan virkaa päätettiin tois-
taiseksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes sairaalatoimen ohjesääntöön olisi tehty 
muutos yöylihoitajan virkojen pätevyysvaatimusten osalta, jättää täyt tämättä 
(21. 5. 1 496 §). 

Hesperian sairaalan kotisairaanhoidon alilääkärille Isabella v. Bonsdorffille 
myönnettiin v:ksi 1960 oikeus käyttää vuokra-autoa virantoimituksessaan (khn jsto 
29. 9. 6 501 §). 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus Hesperian sairaalan rakennuk-
sessa n:o X suoritettavien muutostöiden hyväksymisestä valtionavustusten suoritta-
mista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (10. 12. 3 320 §). 

Edelleen merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli hylännyt kaupungin-
hallituksen valituksen, joka koski Hesperian sairaalaan rakennettavan mielitauti-
osaston, tarkkailuosaston ja huolto-osaston rakennuskustannusten ottamista valtion-
avustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan kaupunginhallituksen 
esittämän laskelman mukaisesti (18. 6. 1 815 §, v:n 1958 kert. s. 198). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
kiinteistöjen pääluokkaan Kivelän sairaalan hermotautiosaston rakennuksen kor-
jaustöitä varten merkitystä määrärahasta 690 000 mk Hesperian sairaalan X raken-
nuksen yläkerroksessa sijaitsevien kansliatilojen muuttamista varten potilasosas-
toksi talorakennusosaston 11.3. laatiman piirustuksen n:o 63/1 mukaisesti ja aloitta-
maan työn heti, vaikka valtionapukysymystä ei ollut vielä ratkaistu. Lääkintöhalli-
tukselle päätettiin tehdä esitys mainittujen korjauskustannusten ottamisesta val-
tionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 690 000 mk:n suu-
ruisina. Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus käyttää enintään 1 059 850 mk 
erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista yhden 18. palkkaluokkaan 
kuuluvan osastonhoitajan, yhden 15. palkkaluokkaan kuuluvan sairaanhoitajan ja 
kolmen 14. palkkaluokkaan kuuluvan mielisairaanhoitajattaren palkkaamiseksi mai-
nitulle osastolle sen valmistumisesta, aikaisintaan 1. 8. lukien toistaiseksi ja enintään 
kertomusvuoden loppuun saakka (25. 6. 1 865 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Martta ja Ragnar Ypyän 
laatimat, 13. 11. 1958 päivätyt ja numeroilla 1—17 merkityt Hesperian sairaalan 
pääpiirustukset palolaitoksen tekemin huomautuksin. Yleisten töiden lautakuntaa 
kehotettiin muutospiirustuksia laadittaessa kiinnittämään erikoista huomiota myös 
ulkokattorakenteisiin, jotta ne täyttäisivät kaupunginhallituksen kiertokirjeessään 
15. 10. 1953/998 ja kokouksessaan 28. 3. 1956 (ks. s. 249) määräämät ehdot. Ko. 
pääpiirustukset päätettiin esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi sen jälkeen, 
kun niihin olisi tehty huoneohjelman tarkistamisesta aiheutuneet muutokset (19. 2.. 
677 §). 

Kammio-osasto. Kaupunginhallitus päätti, että Kammio-osaston eräät tilapäiset 
viranhaltijat saatiin nimittää vakinaisiin virkoihin niitä haettavaksi julistamatta, 
(2. 1. 61 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista, 
myönnettiin 540 000 mk Kammio-osaston rakennuksen vuosikorjauksia varten ker-
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tomus vuonna ja sairaalan Töölönkadun puoleisen aidan kunnostamista varten 
(21. 5. 1 500 

Nummelan sairaalan määrärahoista Muut palkkamenot saatiin lääket. lis. Maria 
Lahdenperälle suorittaa sairaalan lääkärin tehtävien hoitamisesta aikana 1. 7. 1958 
—31. 1. 1959 yhteensä 280 000 mk sekä Vs. alilääk. Olli Sirolalle mainittujen tehtä-
vien hoitamisesta aikana 1. 2—31. 3. 1959 yhteensä 80 000 mk (12. 3. 871 §, 6. 5. 
1 380 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan järjestämään Nummelan sairaa-
lan sairaanhoitajapäivystyksen kertomusvuoden alusta lukien päivystystyön järjes-
telystä v. 1946 (ks.s. 10) tehdyn kaupunginvaltuuston päätöksen 2 ja 1 b kohdan mu-
kaisesti (6. 5 . 1 379 §). 

Nummelan sairaalan puhelun välit t. Gertrud Hägglundille päätettiin 1. 4. lukien 
suorittaa 2 000 mk:n suuruinen palkkio kuukaudessa sairaalan kioskin hoidosta ao. 
sairaalan määrärahoja Erilaatuiset menot käyttäen (26. 3. 1 010 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli hyväksynyt Nummelan sairaalan 
B-mielisairaalaksi (12.3. 866 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhal-
lituksen käyttövaroista myönnettiin 1.7 mmk vara voimakoneen hankkimista ja asen-
tamista varten Nummelan sairaalaan (15. 10. 2 694 §). 

Psykiatriset huoltolaitokset. Huoltotoimiston vakinaiseen 28. palkkaluokan huol-
tolääkärin virkaan valittiin, virkaa haettavaksi julistamatta, lääket. lis. Kaarina 
Karainen ja 11. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan Tytti Ennelä (2. 1. 61 §). 

Huoltotoimiston ylilääkärille Erkki Lehtosuolle myönnettiin hänen anomansa ero 
virastaan 1. 6. lukien (21. 5. 1 495 §). 

Psykiatrisen vastaanotto-osaston avoimeksi tullut osastonhoitajan virka päätet-
tiin toistaiseksi täyttää määräajaksi ja kauintaan vuodeksi kerrallaan (1. 10. 
2 543 §); myöskin avoinna oleva sosiaalihoitajan virka päätettiin jättää toistaiseksi 
täyttämättä ja julistaa uudelleen haettavaksi v:n 1960 keväänä (19. 11. 3 056 §). 

Kauniaisten hoitokotiin päätettiin 12. palkkaluokan tp. toimistoapulaisen sijasta 
palkata 14. palkkaluokkaan kuuluva tp. mielisairaanhoitajatar käyttäen tarkoituk-
seen hoitokodin määrärahoja Tilapäiset viranhaltijat (25. 6. 1 875 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että Kauniaisten hoito-
kodin v. 1958 suoritetut kalustonhankinnat otettaisiin mielisairaalalain nojalla pe-
rustamiskustannuksina valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunni-
telmaan 1 231 630 mk:n määräisinä (30. 12. 3 465 §). 

Nikkilän sairaalan 34. palkkaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluvaan yli-
lääkärin virkaan päätettiin valita lääket. lis. Erkki Lehtosuo tavanmukaisilla ehdoil-
la (16.4. 1 176 §). 

Sairaalan hammaslääkärin palkkio saatiin 1.1. alkaen korottaa 55 000 mk:ksi 
kuukaudessa sillä edellytyksellä, että hammaslääkärin vastaanottoja suoritettaisiin 
sairaalassa kahtena päivänä viikossa entisen käytännön mukaisesti (8. 1. 169 §). 

Nikkilän sairaalan sosiaalitoimistoon päätettiin palkata mielisairaanhoitaja ajaksi 
1. 9.—31. 12.16. palkkaluokan mukaisella palkalla, jota varten myönnettiin 177 649 
mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista (6. 8. 2 046 §). 

Sairaalan sosiaalihoitajc n virka päätettiin toistaiseksi jättää täyttämättä siten, 
<että se julistettaisiin uudelleen haettavaksi vasta v:n 1960 keväänä (19. 11. 3 056 §v. 
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Eräät Nikkilän sairaalan viranhaltijat oikeutettiin kertomusvuoden aikana suo-
rittamaan ylitöitä 200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 4. 11. 6 732 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan suorittamaan Nikkilän 
sairaalan mielisairaanhoitokoulun oppilaille heidän vuosilomansa ajalta kahden ate-
rian hintaa vastaavan korvauksen, eli 200 mk vuorokaudelta, käyttäen tarkoituk-
seen sairaalan määrärahoja Ruokinta (16. 4. 1 173 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että Nikkilän sairaalan sairaansijojen 
lukumäärä vahvistettaisiin 1.1. 1960 alkaen edelleen 1 100:ksi, josta 700 olisi naisten 
ja 400 miesten paikkoja. Lääninhallitus oli sittemmin vahvistanut ko. esityksen 
(19. 12. 3 052 §, 3. 12. 3 234 §). 

Nikkilän sairaalan polttoainevaraston markkamääräinen yläraja vahvistettiin 
toistaiseksi 30 mmkrksi (19. 3. 942 §). 

Sairaalan kaluston hankintamäärärahoista myönnettiin 220 000 mk sairaalaan 
tulevaa parturi- ja kampaamoliikettä varten tarvittavan kaluston hankkimiseksi 
taloudenhoitajan 26. 6. päivätyn kirjelmän mukaisesti ja muita kaluston hankintoja 
vastaavasti supistaen (khn jsto 21. 7. 6 166 §). ¡; 

Mainittua määrärahaa saatiin myös käyttää Opel-Kapitän -merkkisen henkilö-
auton hankkimiseen Nikkilän sairaalaan (khn jsto 28. 1, 5 190 §). 

Yleisjaosto päätti, että Nikkilän sairaalan palokunnan käyttöön saatiin siirtää 
palolaitokselta kaksi Mandet-merkkistä paineilmanaamaria varapulloineen (khn jsto 
8. 12. 6 962 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti, että sairaalalautakunnan kirjelmän nro 1068/27. 2. 
1959 liitteessä mainitut Nikkilän sairaalan sähkölaitteet ja kojeet saatiin myydä 
eniten tarjoavalle talorakennusosaston toimesta. Mainitut laitteet saatiin poistaa 
sairaalan kalustoluettelosta (khn jsto 3. 3. 5 401 §). 

Samaten saatiin käytöstä poistettu Kaiser-merkkinen henkilöauto poistaa irtai-
mistoluettelosta ja myydä (khn jsto 2. 6. 5 931 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 9. 2. antamassaan päätökses-
sä katsonut, että Nikkilän sairaalan ulkoilualueeksi ostetun maa-alueen kauppahin-
taa oli pidettävä sellaisina perustamiskustannuksina, joihin kaupungilla on oikeus 
saada valtionapua, minkä vuoksi korkein hallinto-oikeus oli palauttanut asian sisä-
asiainministeriölle ilmoituksetta uudelleen laillisesti käsiteltäväksi. Sisäasiainminis-
teriö oli sittemmin hyväksynyt mainitun kauppahinnan, 2.9 mmk, otettavaksi val-
tionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan siten, että valtion 
osuus suoritettaisiin v. 1962—1965 (19. 3.938 §, 9. 4. 1 120 §, v:n 1958 kert. s. 199). 

Vielä merkittiin tiedoksi sisäasiainministeriön päätös Nikkilän sairaalan perhe-
asuntorakennuksen rakentamiskustannusten ottamisesta valtionavustusten suorit-
tamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (23. 4. 1 247 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että 19. 2. (ks. s. 171) Nikkilän sairaalan alueelle raken-
nettavan uuden osastorakennuksen huoneohjelman laatimista varten asetetun toimi-
kunnan tehtävä laajennettaisiin koskemaan myös sairaalan entisten potilasosastojen 
rakenteellista uudistamista siten, että kullekin osastolle saataisiin niistä aikaisemmin 
puuttuneet tutkimus- ja hoitohuoneet ym. tarpeelliset tilat (6. 5. 1 383 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin laadituttamaan mainittua osastoraken-
nusta varten kahdet vaihtoehtoiset luonnospiirustukset kustannusarvioineen siten, 
että toinen vaihtoehto sisältäisi ko. komitean ehdottaman ratkaisun ja toinen vaihto^ 
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ehto siten, että edellä mainitusti muutettuna rakennukseen tulisi kuusi 36 hoitopaik-
kaa käsittävää potilasosastoa, joissa kussakin olisi kolme yhden hengen, seitsemän 
kolmen hengen ja kaksi kuuden hengen huonetta muiden tilojen ollessa samat kuin 
edellisessä vaihtoehdossa (3. 9. 2 282 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Jalmari Peltosen laatimat, 8. 5. päi-
vätyt ja numeroilla 1—4 merkityt Nikkilän sairaalan sikalan luonnospiirustukset. 
Samalla päätettiin lääkintöhallitukselta anoa, että mainitut rakennuskustannukset 
otettaisiin valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 32 
mmk:n määräisinä (24. 9. 2 463 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. Peltosen laatimat, 21. 8. päivä-
tyt sikalaa koskevat pääpiirustukset palolaitoksen lausunnossaan esittämillä ehdoil-
la. Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus ryhtyä rakennustöihin jo ennen 
kuin valtionavustusta koskeva asia olisi ratkaistu (15. 10. 2 692 §). Ministeriö oli 
27. 10. hylännyt kaupunginhallituksen anomuksen (19. 11. 3 053 §). 

Yleisjaosto päätti kehottaa rakennusvirastoa ryhtymään toimenpiteisiin Nikkilän 
sairaalan vanhan ruumishuoneen purkamiseksi taikka myymiseksi huutokaupalla 
paikalta pois kuljetettavaksi (khn jsto 8. 10. 6 540 §). 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista sairaalalautakunnan käyttövaroista 
myönnettiin maatyömies Erik Lindströmille 35 160 mk korvauksena karanneen poti-
laan kiinniottamisesta aiheutuneista vahingoista (khn jsto 20. 10. 6 639 §); 18 190 
mk hra Stig Anderssonille erään perhehoidossa olleen potilaan hänen autolleen ai-
heuttamien vahinkojen korvaamiseksi sillä ehdolla, että Andersson luopuu mahdolli-
sista muista kaupunkiin kohdistuvista korvausvaatimuksista (khn jsto 1. 12. 6 915 §). 

Suomen sairaanhoitajain liiton Uudenmaan paikallisyhdistyksen kanssa päätet-
tiin tehdä seuraava sopimus Nikkilän sairaalan rakennuksessa n:o 33 olevan kant-
tiinitilan vuokraamisesta jäljempänä mainituilla ehdoilla: 

1. Kaupunki luovuttaa yhdistyksen käytettäväksi Nikkilän sairaalan rakennuk-
sen n:o 33 ensimmäisestä kerroksesta 92.2 5 m2 suuruisen kanttiinitarkoitukseen vara-
tun tilan kalustettuna, kuitenkin ilman kanttiinitoiminnan vaatimia erikoiskalus-
teita kuten esim. kahvinkeittimiä ym. 

2. Kanttiini pidetään mainitussa huoneistossa avoinna arkisin klo 9. o o—15.3 0, 
lauantaisin klo 9.oo—14.30 ja sunnuntaisin klo 12.oo—16.00. 

3. Kanttiinissa myydään kahvia, leivonnaisia, hedelmiä, virvoitusjuomia, makei-
sia, savukkeita, postikortteja, kirjepaperia ja -kuoria sekä terveydenhoitotarvikkeita 
kuten saippuaa, hammastahnoja ja -harjoja, kampoja jne. edellyttäen, että niistä 
perittävät hinnat eivät ole kohtuuttomia. 

4. Kanttiinin siivouksesta huolehtii vuokraaja. 
5. Yhdistys sitoutuu suorittamaan kaupungille korvauksena kanttiininpito-

oikeudestaan 22 000 mk kuukaudessa, mikä suoritetaan vuosineljänneksittäin taka-
käteen ennen seuraavan neljänneksen ensimmäisen kuukauden 15. päivää Nikkilän 
sairaalan postisiirtotilille n:o 84874. Sähköstä veloitetaan kulutuksen mukaan 10 
mk/kWh. KWh-hinta tulee noudattamaan sairaalan hankintahinnassa mahdollisesti 
tapahtuvia muutoksia. 

6. Tämä sopimus, jota on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin 
sopijapuolelle, tulee voimaan 1. 4. 1959 ja on voimassa toistaiseksi, ellei sitä puolin 
tai toisin irtisanota noudattamalla 60 päivän irtisanomisaikaa (19. 3. 949 §). 
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Mielisairaanhoitajani Liiton Nikkilän osastolle päätettiin suorittaa kaupungin-
valtuuston 7. 10. (ks. s. 43) yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallituksen käytet-
täväksi myöntämä 500 000 mk:n avustus ko. liiton saunarakennuksen rakentamista 
varten Sipoon kunnan Boxin kylässä olevalle Majholmen-nimiselle saarelle (10. 12. 
3 326 §). 

Nikkilän B-sairaala, Salo. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakun-
nan jättämään Salon B-mielisairaalan ylihoitajan ja emännän virat vakinaisesti 
täyttämättä toistaiseksi siihen saakka, kunnes sairaalatoimen ohjesääntöä koskeva, 
valmisteilla oleva muutosehdotus olisi tullut lopullisesti hyväksytyksi (2. 4. 1 054, 
1 055 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli kaupunginhallituksen esityksestä 
vahvistanut Nikkilän sairaalan Salon B-osaston hoitopaikkaluvuksi 63 (8. 10. 
2 607 §, 22. 10. 2 755 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli suostunut kaupunginhallituksen 
esitykseen Salon B-mielisairaalaa varten ostetun lisäalueen kauppahinnan ottami-
sesta valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (18. 6. 
1 813 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään tuloa tuot-
tamattomien pääomamenojen pääluokan lukuun Talorakennukset Salon B-mielisai-
raalan keittiön jäähdytystään aikaansaamista varten merkitystä määrärahasta 
350 000 mk keittiössä suoritettavia korjaustöitä varten (15. 10. 2 698 §). 

Tuberkuloosihuolto. Tuberkuloosihuoltoon myönnettyjen valtionapujen ennak-
kojen sekä lopullisten valtionapujen tulouttaminen, ks. s. 242. 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä sisäasiainministeriön päätökseen, joka koski 
tuberkuloositoimiston kertomusvuoden eräiden perushankintojen ottamista valtion-
avustuksen suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (30. 7. 2 006 §). 

Muuttaen 3. 3. (ks. s. 236) tekemäänsä päätöstä yleisjaosto oikeutti tuberkuloosi-
toimiston hankkimaan Lääkintäsähkö Oyrltä pystytomografiatelineen, keskisuuren 
röntgenkoneen, kaksi röntgenputkea, yhden putkenkannatuspilarin ja simultaani-
kasetin 5.12 8 mmk:n yhteishintaan sekä lisälaitteina erikoishilan ja kaksi Tiefen-
blende-merkkistä monitasokaihdinta 292 000 mk:n yhteishintaan. Tarkoitukseen 
saatiin käyttää v:lta 1958 tuberkuloositoimiston kaluston hankintamäärärahoihin 
siirrettyä 4.879 mmk:n määrärahaa ja ko. tilillä olevasta, toimiston pakettiauton 
hankintaan varatusta 950 000 mk:n määrärahasta 541 000 mk, jolloin vastaavasti 
olisi luovuttava aikaisemmin hyväksyttyyn hankintasuunnitelmaan sisältyneestä 
pakettiauton hankkimisesta (khn jsto 8. 10. 6 536 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan ottamaan lääkintöhalli-
tuksen toimeenpanemien röntgenteknillisten apulaisten kurssien oppilaita tuberku-
loositoimiston röntgenosastolle käytännölliseen harjoitteluun 1.1. lukien toistaiseksi 
ja enintään kertomusvuoden ajaksi. Harjoittelijoille myönnettiin oikeus aterioida 
Laakson sairaalan ruokasalissa 20 mk:n aamuateria- ja 100 mk:n päivä- ja ilta-
ateriakorvausta vastaan (2. 1. 65 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Arkkitehtitoimisto Blomstedt & Lämpenin laati-
mat, 11. 11. 1958 päivätyt ja numeroilla 1—12 merkityt tuberkuloositoimistoraken-
nuksen pääpiirustukset (12. 2. 587 §). 

Tuberkuloosipiirien Liitolle päätettiin ilmoittaa, ettei liiton ehdotus rintakirur-
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gisten potilaiden hoitamisesta keskussairaaloissa ollut kaupungin olosuhteisiin sovel-
tuva, eikä tällä kertaa edes tarpeellinen (4. 6. 1 671 §). 

Laakson sairaala. Kaupunginhallitus päätti siirtää Laakson sairaalan 25. palkka-
luokkaan kuuluvan tp. apulaislääkärin viran 26. palkkaluokkaan ja oikeuttaa sai-
raalalautakunnan suorittamaan hänelle palkkaluokkien mukaisesti määriteltynä 
palkkiona 32. ja 26. palkkaluokkien välisen erotuksen, tällöin olisi myös otettava 
huomioon viranhaltijan mahdollisesti saamat ikälisät. Päätös olisi voimassa 1.3. 
lukien toistaiseksi (19. 2. 642 §, 10. 12. 3 273 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä sisäasiainministeriön päätökseen, joka koski 
Laakson sairaalan kertomusvuoden eräitä perushankintoja (30. 7. 2 006 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli hylännyt kaupunginhallituk-
sen valituksen, joka koski Laakson sairaalan muuntamon eräiden töiden sisällyttä-
mistä valtionapua koskevaan yleiseen suunnitelmaan. Päätös oli annettu sillä perus-
teella, ettei kaupungin taholta ollut esitetty riittävää selvitystä siitä, että ko. kustan-
nukset olisivat tuberkuloosiasetuksen mukaisia perustamiskustannuksia (2. 4. 
1 048 §). ' 

Edelleen merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 26. 11. 1958 hyväksynyt 
sairaalan puhelinvaihteen uusimisesta johtuneet lisäkustannukset, 4.5 mmk, otetta-
vaksi valtionapua koskevaan yleiseen suunnitelmaan siten, että valtion osuus kus-
tannuksista, 3.3 75 mmk, suoritettaisiin v. 1959—1961 (2. 1. 59 §). 

Muuttaen 3. 3. tekemäänsä päätöstä yleis jaosto päätti oikeuttaa Laakson sairaa-
lan hankkimaan fysikaaliseen osastoon ja keuhkofunktiolaboratorioon sairaalalauta-
kunnan kirjelmässä nro 3198/28. 8. 1959 mainitun kaluston. Tarkoitukseen saatiin 
käyttää 968 000 mk sairaalan kalustonhankintamäärärahoista, jolloin olisi luovut-
tava aikaisemmin hyväksyttyyn suunnitelmaan sisältyneiden vaahtokumipatjo-
jen hankkimisesta (khn jsto 8. 10. 6 536 §). 

Sairaalan määrärahoista Erilaatuiset menot saatiin käyttää enintään 200 000 mk 
jätesäkkien ja niiden kannatustelineiden hankkimiseksi. Samaten saatiin kaluston-
hankintamäärärahoihin kuorma-auton hankkimista varten varatusta määrärahasta 
käyttää enintään 73 000 mk suurtehopölynimurin hankkimiseksi (25. 6. 1 863 §). 

Viemärin avaamisesta lipeäki vi vedellä erään apuhoitajan omaisuudelle aiheutu-
neet vahingot päätettiin korvata suorittamalla hänelle 21 000 mk Laakson sairaalan 
määrärahoista Erilaatuiset menot (khn jsto 21. 4. 5 714 §). 

Malmin sairaalaan perustettuun 12. palkkaluokkaan kuuluvaan toimistoapulai-
sen virkaan valittiin 1.1. 1960 alkaen tavanomaisilla ehdoilla Elma Kirjonen virkaa 
haettavaksi julistamatta (19. 11. 3 054 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. 
määrärahoista 2 663 300 mk niiden tp. viranhaltijain palkkaamiseksi Malmin sairaa-
laan aikaisintaan 1. 11. alkaen kertomusvuoden loppuun, jotka lautakunta katsoi 
sairaalan toiminnan kannalta välttämättömiksi ja joita vastaavat virat kaupungin-
valtuusto 23. 9. (ks. s. 45) oli päättänyt perustaa sairaalaan 1.1. 1960 lukien (28. 10. 
2 839 §). 

Malmin sairaalan tp. apuemännän viransijaisena toimineelle Edit Jonssonille 
päätettiin ajalta 16. 11.—31. 12. suorittaa sanottuun virkaan kuuluvat 14. palkka-
luokan mukaiset palkkaedut (3. 12. 3 229 §). 

Muuttaen v. 1957 (ks. s. 177) tekemäänsä päätöstä, kaupunginhallitus päätti, 
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että Malmin sairaalan 2 c korvausluokan mukainen yleispäivystys vahvistetaan kos-
kemaan lämmittäjä-mekaanikon ohella myös koneenhoitajaa (11. 6. 1 753 §). 

Kolme Malmin sairaalan yöylihoitajan virkaa päätettiin jättää täyttämättä siksi, 
kunnes sairaalatoimen ohjesääntöön tehtäisiin muutos yöylihoitajien virkojen päte-
vyysvaatimusten osalta (21. 5. 1 496 §). 

Huonetilojen vuokraaminen hoitohenkilökunnan asunnoiksi, ks. s. 232. 
Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 17. 12. 1958 hyväksynyt Malmin sai-

raalan sairaalalain 24 §:ssä tarkoitetuksi paikallissairaalaksi 1. 7. 1958 lukien. Sai-
raansijojen luvuksi oli vahvistettu 99 (2. 1. 63 §). 

Myöhemmin päätettiin lääkintöhallitukselle esittää, että se vahvistaisi ko. sairaa-
lan hoitopaikkojen lukumäärän 1.1. 1959 lukien 112:ksi (22. 1. 322 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhal-
lituksen käyttövaroista myönnettiin 190 000 mk paineenkorotuspumpun hankki-
mista ja asentamista varten sairaalan sterilaattorikeskukseen (15. 10. 2 697 §). 

Malmin sairaalan poliklinikkarakennuksen rakennuskustannusten suorittamista 
varten myönnettiin v:n 1958 talousarvion em. pääluokan lukuun Talorakennukset 
kuuluvista määrärahoista Toivolan oppilaskoti; toinen uusi osastorakennus 3 mmk 
ja määrärahoista Uudet kansakoulurakennukset enintään 2 mmk talousarvion perus-
teluista poiketen (26. 2. 740 §). 

Kaupunginhallitus päätti pyytää lääkintöhallitusta sairaalalautakunnan esittä-
millä perusteilla hyväksymään talorakennusosaston laatimat, 18. 3. 1958 päivätyt 
Malmin sairaalan päärakennuksen korjaus- ja muutostöitä koskevat pääpiirustukset 
(19. 12. 673 §, 5. 3. 809 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, 2. 9. 
päivätyt Malmin sairaalan kirurgisen osaston rakennuksen saneerausta koskevat 
pääpiirustukset sellaisin muutoksin, ettei ko. rakennuksen toisen kerroksen kahta 
asuntoa siinä vaiheessa muutettaisi lääkärien kansliahuoneiksi. Lääkintöhallituk-
selle päätettiin esittää, että ko. korjaus- ja muutostyöt hyväksyttäisiin valtionavus-
tusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 12 mmk:n määräisinä. Yleis-
ten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus aloittaa työt jo ennen kuin kysymys 
niistä aiheutuvien kustannusten ottamisesta valtionavustusten suorittamista koske-
vaan yleiseen suunnitelmaan olisi ratkaistu (12. 11. 2 977 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Toivo Löyskän laatimat, 19. 6. 
1958 päivätyt ja numeroilla 1—11 merkityt Malmin sairaalan henkilökunnan asunto-
larakennuksen luonnospiirustukset. Rakennukseen tulevat huoneistot päätettiin 
jakaa ao. sairaalan palveluksessa oleville henkilöille siksi ajaksi, minkä he olisivat sai-
raalan palveluksessa (2. 4. 1 057 §). Myöhemmin kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. 
Löyskän laatimat pääpiirustukset n:o 1—10 sellaisilla ehdoilla, että niissä otettaisiin 
huomioon palolaitoksen lausunnossa mainitut korjausehdotukset. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti anoa lääkintöhallitukselta, että asuntolarakennuksen rakennuskus-
tannukset hyväksyttäisiin valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suun-
nitelmaan 75 mmkrn määräisinä. Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus 
aloittaa rakennustyöt jo ennen lääkintöhallituksen ao. hyväksymistä (5.11. 2 886 §)_ 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, 9. 11. 1956 
päivätyt ja numeroilla 1—5 merkityt Malmin sairaalan pienoispuhdistamon pääpii-
rustukset (29. 1. 412 §). 
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Malmin sairaalan taloudenhoitajalle päätettiin hänen eläkkeelle siirtymisensä 
johdosta antaa kaupungin puolesta »Pääkaupunkimme Helsinki» -niminen kuvateos 
(khn jsto 15. 12. 7 013 §). 

Suomen sairaanhoitajain liiton Uudenmaan Paikallisyhdistyksen kanssa päätet-
tiin tehdä sopimus Malmin sairaalan kanttiinin hoitamisesta sillä ehdolla, että yhdis-
tys maksaisi kanttiinin käytöstä 7 000 mk/kk ja huolehtisi kustannuksellaan kanttii-
nitilojen siivouksesta sekä muuten sairaalalautakunnan esittämillä ehdoilla, kui-
tenkin siten että sitoumus varojen käyttämisestä viihdytystoimintaan olisi jätettävä 
pois (22. 1. 323 §). 

Sairaanhoitajakoulun lääkärin palkkiotoimi päätettiin 1.5. lukien muuttaa tp. 
palkkio virkasuhteeksi, josta maksettaisiin 8000 mk:n kuukausipalkkio (14.5. 1 452 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että sairaanhoitajakoulussa opiskelunsa 1.1. 1960 jäl-
keen aloittaneelta oppilaalta peritään maksuna asuntoedusta 1 000 mk/kk sekä ruoas-
ta ja muista eduista 1 500 mk/kk, mihin sisältyy korvaus kahdesta päivittäisestä 
pääateriasta sekä aamu- ja ilta-ateriasta, terveyden- ja sairaanhoidosta sekä puhtau-
desta. Oppilaan tulee maksaa mainittu korvaus asunto-, ruoka- ym. eduistaan oppi-
lasaikanaan varsinaista loma-aikaa lukuun ottamatta. Mikäli oppilaalle ei ole voitu 
antaa asuntoa koulun puolesta, häneltä ei peritä maksua asuntoedusta. Kaupunki 
ei suorita oppilaalle korvausta puuttuvasta edusta (24. 9. 2 465 §). 

Helsingin kaupungin sairaanhoitajakoulun historiikki päätettiin kirjoittaa sai-
raalalautakunnan esittämän jäsennellyn suunnitelman mukaisesti suomenkielisenä 
ja kääntää ruotsinkielelle. Historiikin, jonka käsikirjoituksen tuli olla valmiina 
1. 7. mennessä, kirjoittaminen päätettiin antaa kirjastonhoit. Raija Louhimon teh-
täväksi. Historiikista, jonka laajuus olisi 64 sivua, joista 16 sivua kuvia ja loput 48 
sivua tekstiä, saatiin kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista suorittaa yhteen-
sä 150 000 mk ja käännöspalkkiona yhteensä enintään 50 000 mk sen jälkeen, kun 
jäljempänä mainittu toimituskunta olisi hyväksynyt käsikirjoituksen ja käännöksen. 
Teoksen toimituskuntaan huolehtimaan käsikirjoituksen tarkastamisesta ja painat-
tamisesta, valittiin prof. Ragnar Rosen ja rehtori Maj-Lis Juslin. Painatuskustan-
nukset, enintään 610 500 mk saatiin suorittaa kaupunginhallituksen määrärahoista 
Painatus ja sidonta (12. 3. 869 §). Prof. Rosenille päätettiin sittemmin suorittaa 
20 000 mk:n suuruinen palkkio sairaalalautakunnan käyttövaroista ko. historiikin 
sekä suomenkielisen että ruotsinkielisen käsikirjoituksen tarkistamisesta (khn jsto 
17. 11. 6 826 §). 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
päätettiin myöntää 300 000 mk sairaanhoitajakoulun 50-vuotis juhlien kustannuksia 
varten. Iltajuhla saatiin pitää Kaupungintalon juhlasalissa 9. 10. (10. 9. 2 338 §). 

Helsingin yliopistollinen keskussairaala. Kaupunginhallitus päätti esittää Helsin-
gin yliopistollisen keskussairaalaliiton liittohallitukselle, että se ryhtyisi kaikkiin 
mahdollisiin toimenpiteisiin, jotta kaupunki saisi käyttöönsä keskussairaalasta sille 
kuuluvat hoitopaikat. Samalla kaupunginhallitus päätti esittää, että hoitopaikkojen 
jakaantumista lääketieteen eri alojen kesken tarkistettaisiin ensi tilassa siten, että se 
entistä paremmin soveltuisi kaupungin tarpeisiin. Samaten olisi ryhdyttävä sellaisiin 
asian vaatimiin toimenpiteisiin, ettei kaupunki joutuisi enää suorittamaan liikaa 
ennakkoja (8. 10. 2 601 §). 

Sairaalalautakuntaa kehotettiin sopimaan yliopistollisen keskussairaalan kanssa 
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yleisvaarallista tartuntatautia sairastavien helsinkiläisten potilaiden hoitamisesta 
lastenklinikan kulkutautiosastolla sairaalan ao. ylilääkärin sopiviksi katsomissa ta-
pauksissa. Ko. potilaiden hoitopäivämaksut olisi suoritettava 1.1. 1960 lukien Hel-
singin yliopistollisen keskussairaalan käyttömenoja varten varatusta määrärahasta 
(3. 12. 3 238 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan tekemään Helsingin yli-
opistollisen keskussairaalaliiton liittohallituksen kanssa seuraavan sopimuksen yli-
opistollisen keskussairaalan käyttämisestä kaupungin sairaanhoitajaopetukseen: 

S o p i m u s 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton ja Helsingin kaupungin sairaalauta-
kunnan välillä on tehty seuraava keskussairaalan käyttämistä sairaanhoitajaopetuk-
seen koskeva sopimus. 

1 §· 
Helsingin kaupungin sairaanhoitajatarkoulu saa käyttää keskussairaalaa sairaan-

hoidon opetustarkoituksiin koulua varten vahvistetun opetusohjelman toteuttami-
seksi sikäli kuin on kysymys sairaanhoitajaoppilaiden käytännöllisestä harjoittelusta. 

Sairaalassa tapahtuvaan opetukseen liittyvistä yksityiskohdista sopivat keske-
nään koulun johtokunta ja liittohallitus. 

2 §· 
Sairaala tiedottaa opetusosastoiksi sovittujen osastojen sairaanhoitajien virkoja 

koskevissa hakuilmoituksissa virkoihin liittyvästä opetusvelvollisuudesta. 

3 §· 
Koulu suorittaa vastaaville osastonhoitajille korvauksena osastolla annettavasta 

opetuksesta keskussairaalan osastonhoitajan peruspalkan ja sitä lähinnä ylemmän 
palkkausluokan mukaisen peruspalkan välisen eron kuukausittain niiltä kuukausilta, 
joiden aikana opetusta on osastolla annettu. Mikäli samalla osastolla on oppilaita 
sekä Helsingin kaupungin että muiden yhteisöjen ylläpitämistä oppilaitoksista, jae-
taan tässä pykälässä tarkoitettu maksuvelvollisuus eri oppilaitosten kesken oppilai-
den luvun mukaisessa suhteessa. 

4 §· 
Sairaala oikeuttaa koulun oppilaat ja henkilökunnan ruokailemaan sairaalassa. 

Ruokailusta peritään korvaus, jota määrättäessä otetaan huomioon kaikki ruoka-
taloudesta aiheutuneet kustannukset. 

5 §. 
Koulu ei veloita sairaalaa koulun oppilaiden 1 §:ssä mainitussa tarkoituksessa 

sairaalassa suorittamasta työstä. 

251) 



2. Kaupunginhalli tus 

6 §. 

Tämä sopimus on tehty kahtena samansisältöisenä kappaleena, toinen Helsingin 
yliopistolliselle keskussairaalaliitolle ja toinen Helsingin kaupungille. 

Tätä sopimusta on sovellettava tammikuun 1 päivästä 1959 lukien (29. 1. 423 §). 
Lääkintöhallitus oli kehottanut kaupunkia suorittamaan maksettavaksi eräänty-

neen osuutensa keskussairaalan perustamiskustannuksista lääkintöhallituksen las-
kutuksen mukaisesti. Kielteisessä tapauksessa perisi lääkintöhallitus saatavat ulos-
ottoviranomaisten välityksellä. Riidanalaiset ja maksamatta olevat määrät olivat 
yhteensä 212 615 070 mk. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lääkintöhallitukselle, 
että kaupunginhallitus ottaisi käsiteltäväkseen kysymyksen keskussairaalan perus-
tamiskustannusosuuden riidanalaisten määrien maksamisesta vasta sen jälkeen, kun 
niiden suuruus olisi vahvistettu lääninhallituksen päätöksellä (19. 2. 675 §). 

Koska kaupungin osuutta keskussairaalan perustamiskustannuksiin oli pidetty 
liian suurena, oli kaupunginhallitus v. 1958 (ks. s. 203) jättänyt asian lääninhallituk-
sen ratkaistavaksi. Lääninoikeus oli sittemmin asiaa tutkittuaan todennut, ettei 
kaupunginhallitus ollut esittänyt syytä lääkintöhallituksen laskutuksen muuttami-
seen muulta kuin keskussairaalan henkilökunnan asuntolan rakentamisen osalta, 
jotka kustannukset oli poistettu laskusta. Kaupungin osuus oli siten alentunut 
164 133 096 mkiaan. V:n 1957 loppuun mennessä käytettyjen perustamiskustannus-
ten kaupungin osuuden määrittelyyn nähden lääninoikeus oli, vedoten kunnan vel-
vollisuuteen suorittaa vain ne kustannukset, jotka vastasivat sen osuutta hoitopaik-
kaan ko. vuoden aikana käytetyistä perustamiskustannuksista, alentanut kaupungin 
osuuden 20 166 258 mkiaan. Kaupungille ei kuitenkaan sairaalalain eikä muutoin-
kaan hallinnollisen lainkäytön järjestyksessä voitu varata sen anomaa oikeutta saada 
myöhemmin esittää uusia oikaisuvaatimuksia ko. vuoden 1957 perustamiskustannus-
ten laskutukseen nähden, koska kaupungilla sairaalalain 38 §:n 2 momentin nojalla 
on oikeus keskussairaalan rakentamisen päätyttyä tapahtuvan selvityksen yhtey-
dessä esittää sanotut vaatimuksensa. Saatuaan asiasta kaupunginlakimiehen lausun-
non kaupunginhallitus päätti, samalla kun lääninhallituksen 2. 6. antama ko. asiaa 
koskeva päätös merkittiin tiedoksi, valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen ja vaatia kaupungin prosentuaalisen maksuosuuden alentamista 37 320 486 
mkiaan. Samalla kehotettiin yleisten töiden lautakuntaa suorittamaan lääkintö-
hallitukselle 18 562476 mk vin 1958 talousarvion tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokan lukuun Talorakennukset kuuluvista ao. määrärahoista kaupun-
gin osuutena sädehoitoklinikan ja sen irtaimiston kustannuksista (11. 6. 1 755 §). 

Myöhemmin lääkintöhallitus oli pyytänyt lääninhallitusta ryhtymään toimen-
piteisiin kaupungin velvoittamiseksi suorittamaan em. 212 615 070 mkin suuruisen 
velan. Lääninhallitus oli pyytänyt kaupunginhallituksen selitystä asiasta. Kaupun-
ginlakimiehen asiasta esittämillä perusteilla kaupunginhallitus päätti lääninhallituk-
selle annettavassa selityksessään 

1) vastustaa lääkintöhallituksen vaatimusta kaupungin velvoittamisesta suorit-
tamaan valtiolle 35 977 708 mk kaupungin osuutena keskussairaalan vin 1957 lop-
puun mennessä käytetyistä perustamiskustannuksista, koska lääninhallitus 2. 6. oli 
alentanut laskun siihen määrään, minkä kaupunki oli valtiolle suorittanut, 

2) ilmoittaa lääninhallitukselle, että kaupunki oli valtiolle suorittanut sen osan 
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lääkintöhallituksen laskussa mainitusta 176 637 362 mk:n määrästä, joka kohdistui 
niihin rakennuksiin ja laitoksiin, joiden piirustukset on sairaalalain 10§:n mukaisessa 
järjestyksessä vahvistettu, 

3) ilmoittaa lääninhallitukselle, että kaupunki tulee Kätilöopiston sairaalaosas-
tojen liittämisestä Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan koskevan asian yhtey-
dessä ehdottamaan keskussairaalan perustamiskirjan selventämistä siten, että pro-
sentuaalinen määrä kuntien osuudesta keskussairaalan perustamiskustannuksiin 
erääntyy sitä mukaa kuin sisäasiainministeriö vahvistaa kunkin rakennuksen tai 
rakennusryhmän piirustukset sekä 

4) anoa, että lääninhallitus siirtäisi mainitun lainhaun käsittelyn, kunnes lää-
kintöhallituksen ja kuntien väliset neuvottelut Kätilöopiston liittämisestä keskus-
sairaalaan olisi saatettu loppuun (2. 7. 1 949 §). 

Lääkintöhallituksen kuitenkin laskutettua kaupunkia Kätilöopiston v:n 1958 ra-
kennuskustannuksista ja Suomen Punaisen Ristin sairaalan ostohinnan korosta kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa lääkintöhallitukselle, viitaten lääkintöhallituksen 
29. 4. 1959 tekemään esitykseen Kätilöopiston sairaalaosastojen liittämisestä Helsin-
gin yliopistolliseen keskussairaalaan, ettei kaupunki asian nykyisessä vaiheessa kat-
sonut olevansa velvollinen suorittamaan mainituista rakennuskustannuksista v:lta 
1958 laskutettua 56 035 277 mk:n määrää. Samalla kaupunginhallitus kehotti yleis-
ten töiden lautakuntaa suorittamaan lääkintöhallitukselle Suomen Punaisen Ristin 
sairaalan luovutushinnan korkona lääkintöhallituksen 15. 4. päivätyn laskun mukai-
sesti 601 416 mk, joka saatiin suorittaa v:n 1958 talousarvion tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista määrärahoista Kaupungin osuus Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan kustannuksista (2. 7. 1 950 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti lääkintöhallitukselle ilmoittaa, että kaupunki 
hyväksyy lääkintöhallituksen veloittaman 57 358 340 mk:n määrän kaupungin 
osuutena keskussairaalan v:n 1958 perustamiskustannuksista sillä edellytyksellä, että 
lääkintöhallitus alentaa määrän 57 254 128 mk:aan. Erotus johtui sisäasiainminis-
teriön palveluksessa olevan kahden henkilön palkoista, jotka eivät esiintyneet sairaa-
lan rakennustoimikunnan tileissä, vaikka asianomaiset osallistuivat keskussairaalan 
rakentamista koskevien asioiden hoitamiseen. Samalla kaupunginhallitus päätti il-
moittaa lääkintöhallitukselle, että Suomen Punaisen Ristin sairaalan ostohinnan 
korkoerä 601 416 mk oli suoritettu valtiolle sekä että 18 562 476 mk:n suoritus, joka 
lääkintöhallituksen laskussa oli otettu huomioon v:n 1958 perustamiskustannusten 
vähennyksenä, itse asiassa tarkoitti v:lta 1957 velottua prosentuaalista osuutta sai-
raalan kokonaisperustamiskustannuksista (17. 9. 2 408 §). 

Kaupunginhallitus päätti anoa valtioneuvostolta, että revisiovirastolle annettai-
siin tilaisuus tutustua hallintoneuvos Torsten Törnblomin johdolla toimineen komi-
tean Kätilöopiston rakentamista koskevassa asiassa suorittamissa tutkimuksissa 
syntyneisiin asiakirjoihin sekä kaikkeen siihen aineistoon, joka mahdollisesti voisi 
vaikuttaa vastuu- ja korvauskysymyksen arvostelemiseen. Revisiovirastoa kehotet-
tiin ko. aineiston tutkimisen jälkeen tekemään kaupunginhallitukselle tarpeelliset 
esityksensä kaupungin etujen valvomiseksi asiassa (30. 4. 1 257 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että vireillä olevassa välimiesoikeudenkäynnissä kau-
pungin puolesta vaadittaisiin valtiolta korvausta Lapinlahden sairaalan 40 hoitopai-
kan lunastuksena 63 700 000 mk sekä lääkintöhallituksen kanssa 3. 8. 1921 tehdyn 
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sopimuksen purkamisen johdosta menetetyn taloudellisen edun korvauksena 
475 576 660 mk ja irtaimiston osalta 2 mmk, eli yhteensä 541 276 660 mk, vuotuinen 
korko 6 % 1. 3. 1958 lukien (5. 3. 808 §). 

Välimiesoikeus oli sittemmin 30. 9. julistamallaan välitystuomiolla velvoittanut 
valtion suorittamaan mainitun 40 hoitopaikan lunastuksena 55 mmk, mutta hylän-
nyt kaupungin korvausvaatimuksen sopimuksen purkamisen aiheuttaman taloudelli-
sen menetyksen osalta. Mainitun päätöksen johdosta kaupunginhallitus päätti ke-
hottaa asiamiestoimistoa huolehtimaan siitä, että valtiolle määräajassa annettaisiin 
haaste, jossa vaaditaan ko. välitystuomion julistamista mitättömäksi. Asiamiestoi-
misto oikeutettiin hankkimaan enintään kahdelta asiantuntijalta lausunto asiasta. 
Yleis jaosto oikeutettiin hyväksymään lausunnoista aiheutuneet laskut. Lisäksi kau-
punginhallitus päätti, että asia otettaisiin uudelleen käsiteltäväksi ennen kuin se 
tulee raastuvanoikeuden käsiteltäväksi. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttö-
varoista myönnettiin 802 405 mk välimiesoikeuden kulujen ja palkkioiden maksa-
mista varten puolesta määrästä siten, että sen puheenjohtajalle, prof. Matti Ylös-
talolle suoritettaisiin palkkiona 300 000 mk ja kulujen korvauksena 2 405 mk sekä 
jäsenille hallitussihteereille Uuno Nevalalle ja Tauno Vesaselle, kaup. lakim. Einar 
Cavoniukselle ja os.pääll. Kalevi Korhoselle kullekin palkkiona 125 000 mk (12. IL 
2 978 §). 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus välimiesoikeuden 31.5.1958 
tekemästä päätöksestä, joka koski valtion kaupungille suoritettavaa korvausta kau-
pungin osuudesta Helsingin yleiseen sairaalaan sekä korvausta saamatta jääneistä 
hoitopäivistä (29. 1. 421 §). 

Seuraavat Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton liittohallituksen kirjelmät 
merkittiin tiedoksi: ilmoitus keskussairaalan hoitopaikkojen jakaantumisesta (16. 4. 
1 172 §); kiertokirje, joka koski kuntien maksuosuutta keskussairaalan kustannuk-
siin v. 1960 (28. 10. 2 827 §); kiertokirje, joka koski liitolle luovutettujen klinikoi-
den ja sairaaloiden rakennusten ja irtaimiston arviointia (28. 10. 2 828 §); ilmoitus, 
keskussairaalan vaatteiden pesettämisestä kaupungin uudessa keskuspesulassa 
(26. 2. 729 §) ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton liittovaltuuston 13. 12. 
1958 pitämän kokouksen pöytäkirja (22. 1. 324 §). 

Helsingin Yliopiston esitettyä, että yliopiston oikeuslääketieteen laitoksessa pal-
velevalle assistentille Jouko Saikkoselle suoritettaisiin palkka hänen opintomatkansa 
ajalta, kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei kaupunginhallituksella ollut mitään 
sitä vastaan, että yliopisto suorittaisi mainitulle henkilölle 45 % hänen palkkaukses-
taan ko. virkavapauden ajalta, koska asianomainen ei ollut kaupungin palveluksessa. 
Tällöin olisi kuitenkin otettava huomioon, ettei kaupunki myöntäisi yliopiston käy-
tettäväksi oikeuslääketieteen laitoksen henkilökunnan palkkausta varten enem-
män varoja kuin 2. 1. 1954 tehty sopimus edellytti (20. 8. 2 132 §). 

Helsinkiläisten vanhusten poliklinikka. Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan tekemään Societas Gerontologica Fennica -nimisen yhdistyksen kanssa sopi-
muksen helsinkiläisten vanhusten poliklinikan ylläpitämisestä käyttämällä tarkoi-
tukseen kertomusvuoden talousarvioon sitä varten varattua määrärahaa. 
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S o p i m u s 

Societas Gerontologica Fennica r.y:n ja Helsingin kaupungin sairaalalautakunnan 
kesken on tehty seuraava sopimus helsinkiläisten vanhusten poliklinikan ylläpidosta. 

Societas Gerontologica Fennica r.y. sitoutuu 
1) järjestämään Helsingin kaupungissa henkikirjoitettuja vanhuksia varten Työ-

terveyslaitokselle poliklinikan, jonka toimiaika on kolme tuntia kerrallaan viisi ker-
taa viikossa, 

2) palkkaamaan vastaanotosta huolehtimaan kaksi lääkäriä, joista toinen sisä-
tautien erikoislääkärinä toimii poliklinikan vastaavana lääkärinä, ja näiden lisäksi 
röntgenapulaislääkärin, joka toimii Työterveyslaitoksen vakinaisen röntgenologin 
apulaisena, sekä hoitajan ja vahtimestarin ynnä muun mahdollisesti tarvittavan hen-
kilöavun, 

3) ottamaan vastaan ja tutkimaan potilaat samojen perusteiden mukaan ja sa-
moin maksuin kuin Helsingin kaupungin omistamissa poliklinikoissa, 

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

5) huolehtimaan poliklinikan kaikista toimistomenoista, sekä 
6) antamaan sairaalalautakunnalle vanhusten poliklinikan toiminnasta vuosit-

tain kertomuksen tilinpäätösselvityksineen. 
Helsingin kaupunki sitoutuu 
1) suorittamaan Societas Gerontologica Fennica r.y:lle vanhusten poliklinikan 

järjestämisestä ja ylläpidosta kaupunginvaltuuston vahvistaman talousarvion mu-
kaisen vuotuisen avustuksen siten, että suoritus tapahtuu neljännesvuosittain etu-
käteen. 

Tätä sopimusta, joka on voimassa vuoden 1959 loppuun, on tehty kaksi saman-
sisältöistä kappaletta, yksi kummallekin asianosaiselle (19. 2. 671 §). 

Syöpäsäätiölle päätettiin suorittaa v:n 1958 talousarvion sairaanhoidon pääluok-
kaan tarkoitusta varten merkitty määräraha 1 mmk (15. 1. 253 §). 

Lastenlinnan hoitopaikkoja koskevan lisäsopimuksen tulkinta. Kaupungin ja Ken-
raali Mannerheimin Lastensuojeluliiton kesken oli v. 1958 (ks. s. 215) tehty Lasten-
linnan hoitopaikkoja koskeva lisäsopimus, jossa määriteltiin kaupungin osuus Las-
tenlinnan lisärakennuskustannuksiin. Myöhemmin oli kuitenkin käynyt ilmi, että 
mainitusta sopimuksesta oli olemassa eriäviä käsityksiä, jotka koskivat kuntien 
osuutta arvioitua suuremmiksi kohonneista rakentamiskustannuksista. Sairaalatoi-
men toimitusjohtaja oli pyytänyt kaupunginhallitusta ilmoittamaan, miten kaupun-
gin edustajan tulisi suhtautua mainittuihin lisäkorvaus vaatimuksiin Lastenlinnan 
v:n 1960 talousarviota käsittelevässä kokouksessa. Kaupunginlakimiehen annettua 
asiasta lausuntonsa 18. 11. kaupunginhallitus päätti, yhtyen siinä omaksuttuun kan-
taan, lähettää lausunnosta jäljennöksen sairaalatoimen toimitusjohtajalle nouda-
tettavaksi ohjeena Lastenlinnan edustajiston kokouksessa 21. 11. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti esittää Helsingin Lastenlinnan johtokunnalle, että mikäli johto-
kunnan jäsenmäärää lisättäisiin, johtokunnan jäseneksi valittaisiin sairaalatoimen 
toimitusjohtaja Reino Oksanen (19. 11. 3 057 §). 

Kiljavan Parantola Oy:n tiedustelun johdosta, joka koski kaupungin omistamia 
ko. parantolan osakkeita, kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei kaupunki ollut 

255) 



2. Kaupunginhallitus· 

halukas luopumaan omistamistaan yhtiön osakkeista eikä hankkimaan niitä lisää 
(23. 4. 1 248 §). 

Parantolan potilaspaikkojen järjestelyä koskeva Kiljavan Parantola Oy:n selon-
teko merkittiin tiedoksi (2. 7. 1 940 §). 

Tuberkuloosipiirien Liiton kertomusvuoden jäsenmaksu 297 528 mk saatiin suo-
rit taa erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista määrärahoista Jäsenmaksut (25.6. 
1 871 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltoviraston 34. palkkaluokkaan kuuluvaan ensimmäisen apulaisjohtajan vir-
kaan valittiin 1. 6. lukien apul.joht., varat. Yrjö Salo ja 30. palkkaluokan apulaisjoh-
tajan virkaan 16. 9. lukien Harry Walli (21. 5. 1 482 §, 3. 9. 2 278 §). 

Edelleen päätettiin huolto virastoon palkata seuraavat tp. viranhaltijat (palkka-
luokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): ajaksi 1. 1.—31. 12. huoltotar-
kastaja (20) huoltosisar (16), kaksi toimistoapulaista (12 ja 11) (8. 1. 147 §, 18. 6. 
1 803 §); 1.6. lukien kauintaan kertomusvuoden loppuun huoltotarkastaja (20), 

kaksi toimistoapulaista (12) ja kaksi toimistoapulaista (11) (28.5. 1 578 §, 1. 10. 
2 536 §). Huoneenvuokratoimiston 12. palkkaluokan toimistoapulaisen virassa ollut 
Maija Vuokko päätettiin 1. 1. 1960 lukien siirtää huoltoviraston 11. palkkaluokan 
toimistoapulaisen virkaan. Myöhemmin päätettiin ko. päätöksen täytäntöönpano 
lykätä 1. 7. saakka (26. 11. 3 156 §, 30. 12. 3 405 §). 

Huoltoviraston kaksi avoinna olevaa kanslianhoitajan ja kaksi vahtimestarin 
virkaa päätettiin jättää vakinaisesti täyttämättä, kanslianhoitajan virat kauintaan 
30. 6. 1960 saakka ja vahtimestarin virat toistaiseksi. Huoltolautakuntaa kehotet-
tiin em. päivämäärään mennessä tekemään kaupunginhallitukselle esitys kanslian-
hoitajan virkojen mahdollisesta muuttamisesta toimentajan viroiksi (19. 11.3 044 §). 

Yleisjaosto oikeutti huoltotoimen toim.joht. Osmo Toivolan saamaan ajalta 
16. 9.—31. 12. vahvistetun korvauksen oman auton käytöstä tavanmukaisilla eh-
doilla (khn jsto 8. 9. 6 393 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 255 975 mk v:lta 1953—1958 pidättämättä jätettyjen ennakkoverojen, 
suorittamatta jätettyjen työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen sekä veron-
lisäysten maksamista varten. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupun-
ginhallituksen asiamiestoimistoa hakemaan muutosta verolautakunnan puheenjoh-
tajan ko. määräyksiin huoltoviraston esityksen mukaisesti (30. 7. 2 003 §). 

Huoltolautakunnan, huoltoviraston ja sen asiamiesosaston työmäärää koskeva 
selvitys merkittiin tiedoksi (11.6. 1 742 §). 

Huoltotoimen toimitusjohtajan esityksestä yleisjaosto päätti, että huoltolauta-
kunnan alkoholistihuolto jaoston Lapinjärven alkoholistihuoltolaan suorittamasta 
matkasta aiheutuvat polttoainekustannukset saatiin suorittaa huoltoviraston tar-
verahoista (khn jsto 8. 9. 6 386 §). 

Merkittiin tiedoksi huoltoviraston ilmoitus pohjoismaisten sosiaalijohtajien 
kokouksen pitämisestä Helsingissä 20. — 21.4. (khn jsto 14. 4. 5 648 §). 

Työttömyystöiden järjestämistä kaupungin alueelle koskevan kirjelmän joh-
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