
2. Kaupunginhallitus-

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s air a ai ai n 
ulkopuolella 

Terveydenhuoltotyön kehittämistä koskevan sopimuksen purkaminen. Lääkintö-
hallituksen ja kaupungin välillä oli v. 1947 (ks. s. 148) tehty sopimus terveyden-
huoltotyön kehittämiseksi kaupungissa sekä terveyssisarten ja kätilöiden sekä muun 
terveydenhoitohenkilökunnan käytännöllisen koulutuksen edistämiseksi. Kun ko. 
käytännöllisen työn harjoittelu oli nyttemmin järjestetty uudella tavalla, ei mai-
nittu sopimus ollut enää tarkoituksenmukainen. Lääkintöhallitus oli sen vuoksi eh-
dottanut sopimuksen purkamista kuitenkin siten, että kaupungille säilytettäisiin 
oikeus sopimuksen mukaisiin valtionapua saaviin terveyssisaren ja kätilön virkoihin. 
Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lääkintöhallitukselle, että kaupunki suostuu em. 
sopimuksen purkamiseen sillä edellytyksellä, että kaupungille taataan oikeus valtion-
avun saamiseen terveyssisarten ja kätilöiden osalta entisessä laajuudessaan eli 21 
terveyssisaren ja 7 kätilön osalta. Samalla kaupunginhallitus päätti esittää lääkintö-
hallitukselle, että kysymys valtionavullisten terveyssisaren ja kätilön virkojen lisää-
misestä otettaisiin viipymättä käsiteltäväksi sekä että kaupungille tällöin myönnet-
täisiin ainakin samoin perustein määrätyt edut kuin Turun ja Tampereen kau-
pungeille eli oikeus valtionavun saamiseen tällä kertaa kaikkiaan 27 terveyssisaren 
ja 15 kätilön osalta (1. 12. 3 202 §). 

Viranhaltijat. Ylimääräisen rokotuksen toimeenpanemista varten päätettiin te-
veydenhoitolautakuntaan palkata enintään neljä tilapäistä 20. palkkaluokkaan kuu-
luvaa terveyssisarta, kaksi tilapäistä toimistoapulaista 12. palkkaluokan mukaan 
laskettavalla tuntipalkalla ja vahtimestari samoilla ehdoilla kuin toimistoapulaiset, 
kaikki 27. 1. lukien toistaiseksi ja kauintaan 29. 2. saakka. Tarkoitukseen saatiin 
käyttää määrärahoja Rokottaminen, niitä enintään 350 000 mk:lla ylittäen (28. 1. 
315 §). 

Tartunnantorjuntatoimistoon päätettiin vielä palkata puolipäivätoimessa oleva 
terveyssisar, jonka palkan maksamiseen saatiin käyt tää sterilointi apulaisen palk-
kaamista varten merkittyä määrärahaa (11. 2. 439 §). 

Kaupungin koko väestöä koskevan tuberkuloositarkastuksen aloittamista koskeva 
terveydenhoitolautakunnan ilmoitus merkittiin tiedoksi (8. 9. 2 331 §). 

Hemoglobiinimäärityksen suorittaminen lastenseimissä hoidettaville lapsille. Yleis-
jaosto päätti myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista yhteensä 
160 000 mk ko. tutkimuksen suorittamista varten kertomusvuonna ja keväällä 1961 
<khn jsto 5. 12. 6 913 §, 20. 12. 7 035 §). 

Ennakkovarojen myöntäminen. Yleisjaosto päätt i myöntää terveydenhoitolauta-
kunnan alaisille seuraaville alitilittäjille oikeuden pitää jäljempänä mainitun suurui-
set ennakkovarat: terveydenhoitovirasto 40 000 mk, sukupuolitautien poliklinikka 
5 000 mk, desinfioimislaitos 35 000 mk, kasvatusneuvola 10 000 mk, suomenkielisten 
kansakoulujen kasvatusneuvola 5 000 mk, ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatus-
neuvola 5 000 mk, kouluhammashoitolaitos 10 000 mk, terveydellisten tutkimusten 
laboratorio 10 000 mk ja maidontarkastamo 70 000 mk (khn jsto 26. 1. 5 122 §). 
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2. Kaupunginhallitus 

Irtaimiston siirto. Yleisjaosto päätti, että ruotsinkielisissä kansakouluissa oleva 
kouluterveydenhoito-osastolle kuuluva 18. 11. päivätyssä luettelossa mainittu ka-
lusto siirretään terveydenhoitoviraston irtaimistoluetteloon (khn jsto 20. 12. 7 029 §). 

Terveydenhoitoalojen varaaminen uusista koulurakennuksista. Kaupunginhallitus 
päätti kumota terveydenhoitolautakunnan 30. 11. tekemän päätöksen, joka koski 
lausunnon antamista koulurakennuskomitealle terveydenhoitotilojen varaamisesta 
uusista koulurakennuksista sekä kehottaa lautakuntaa tekemään ko. asiaa koskevan 
esityksensä kaupunginhallitukselle, mikäli lautakunta katsoi mainittujen tilojen 
hankkimisen välttämättömäksi (8. 12. 3 232 §). 

Asuntojentarkastustoimisto. Kaupunginhallitus päätti määrätä asuntojentarkas-
tustoimiston sijoitettavaksi sosiaali virastotalon valmistumiseen saakka rakennus-
viraston virastotalon 9. kerroksen huoneisiin n:o 901 ja 902 sitten, kun huoneissa on 
suoritettu tarvittavien kevytrakenteisten, äänieristeisten väliseinien rakentaminen. 
Yleisten töiden lautakunnan oli luovutettava huoneet toimiston käyttöön ennen 
kertomusvuoden loppua ja perittävä niistä terveydenhoitolautakunnalta 1. 1. 1961 
lähtien kaupunginhallituksen 7. 4. tekemän päätöksen mukaisilla perusteilla las-
kettu tilitysvuokra (24. 11. 3 148 §). 

Ammattientarkastustoimisto määrättiin samoin sijoitettavaksi ko. virastotalon 
8. kerrokseen huoneisiin nro 801 ja'802 samoilla ehdoilla kuin asunto jentarkastustoi-
misto. Lisäksi kehotettiin terveydenhoitolautakuntaa luovuttamaan sen käytössä 
talossa Mariankatu 5 olleet huonetilat ennen kertomusvuoden loppua kiinteistö-
lautakunnan käytettäväksi (24. 11. 3 148 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginvaltuuston 7. 9. (ks. s. 33) 
suorittamat vaalit, joiden perusteella ins. Yrjö Valjakka oli valittu 23. palkkaluokan 
ammattientarkastajan virkaan ja ammattientark. Gustaf Johansson 21. palkka-
luokan ammattientarkastajan virkaan, kumpikin 5-vuotiskaudeksi 1. 10. alkaen, 
sekä dipl.ins. Terttu Rantakallio 21. palkkaluokan ammattientarkastajan virkaan 
5-vuotiskaudeksi 1.11. lukien (20. 10. 2 755 §). 

Neuvolatoimistossa avoinna oleva, 22. palkkaluokan ylihoitajan virka päätettiin 
jättää täyt tämättä toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun (20. 10. 
2 757 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolat. Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus päätti myöntää 960 000 mk talossa Kapteeninkatu 22—Tehtaan-
katu 24 sijaitsevan huoneiston n:o 20 ja G. W. Hyvösen rahastolle kuuluvan entisen 
lastenneuvolahuoneiston muuttamiseksi äitiys- ja lastenneuvolaksi (14. 1. 182 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa yhdistämään 
talossa Pihlajatie 32 sijaitsevan kotisairaanhoitoaseman 21 m2:n suuruisen yksiön 
talossa toimivan äitiys- ja lastenneuvolan huoneistoon ja varaamaan kotisairaan-
hoitoaseman tarpeisiin samassa talossa sijaitsevan 20 m2:n suuruisen yksiön sekä 
luovuttamaan ko. tilat 1. 2. lukien terveydenhoitolautakunnan käyttöön. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kehottaa terveydenhoitolautakuntaa lopettamaan Lasten-
linnassa toimivan lastenneuvolan, mikäli mahdollista samasta ajankohdasta alkaen 
(14. 1. 176 §). 

Etelä-Kaarelan äitiys- ja lastenneuvolan kaluston täydentämistä varten kaupun-
ginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan väliaikaisesti ylittämään neuvolatoi-
miston kaluston hankintamäärärahoja enintään 575 000 mk:lla. Samalla kaupungin-
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2. Kaupunginhallitus-

hallitus vielä kehotti terveydenhoitolautakuntaa yhdessä hankintatoimiston kanssa 
tarkistamaan, missä määrin Maitopisara-yhdistyksen entisistä neuvoloista vapautu-
nutta kalustoa voitaisiin käyttää täydennyskalustona (7. 7. 1 943 §), sekä samoja 
määrärahoja vielä 121 300 mk:lla Harjutorin lastenneuvolan kaluston täydentämistä 
varten (23. 6. 1 780 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin hankkimaan Pajamäen asutusalueelta n. 
80—90 m2:n suuruinen huoneisto äitiys- ja lastenneuvolan perustamista varten 1.1. 
1961 alkaen. Terveydenhoitolautakuntaa kehotettiin merkitsemään tarkoitusta var-
ten tarvittavat varat v:n 1961 talousarvioehdotukseensa (5. 5. 1 309 §). 

Samaten olisi suunnittelun alaisena olevasta talosta Mäenlaskijantie 4 varattava 
Länsi-Herttoniemen äitiys- ja lastenneuvolaa varten n. 225—235 m2:n huonetilat, 
mistä varsinaisia neuvolatiloja varten n. 150 m2 ja sekä odotus- ja aputiloja varten 
n. 75—85 m2 (10. 3. 766 §). 

Myöskin Roihuvuoren alueelta oli Itä-Herttoniemen äitiys- ja lastenneuvolaa 
varten hankittava n. 80 m2:n suuruiset lisätilat siihen saakka, kunnes Itä-Hertto-
niemeen suunniteltu lastentarha- ja neuvolahuoneisto valmistuisi (3. 3. 714 §). 

Kaupunginhallitus päätti lopettaa talossa Kulmavuorenk. 2 sijaitsevan äitiys- ja 
lastenneuvolan toiminnan 31.5. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kiin-
teistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 1.7 mmk Maitopisara-yhdistyk-
seltä ostetussa huoneistossa Harjutori 6 A 3 suoritettavia muutos- ja korjaustöitä 
varten Kulmavuorenkatu 2:ssa sijainneen neuvolan siirtämiseksi mainittuun huo-
neistoon (7. 4. 1 049 §). 

Santahaminan äitiys- ja lastenneuvolan toiminnan lopettamista koskeva tervey-
denhoitolautakunnan ilmoitus merkittiin tiedoksi (11. 2. 432 §). 

Aluelääkärit. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä neljän aluelääkärin yhteisen 
vastaanoton perustamisen sosiaalivirastotaloon sekä kehottaa terveydenhoitolauta-
kuntaa aikanaan tekemään kaupunginhallitukselle esityksensä tarpeellisten virkojen 
perustamisesta ja määrärahan myöntämisestä ko. huoneiston kaluston hankkimista 
varten (13. 9. 2 405 §). 

Yleisistä käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 50 000 mk 5 000 mk:n suu-
ruisen korvauksen maksamista varten kuukaudelta 1.3. lukien aluelääk. Carl-
Fredrik Maurylle siitä, että hän käyttää omistamaansa röntgenläpivalaisukonetta ja 
sydänfilmikonetta aluelääkärin vastaanotolla, jolloin potilailta kuitenkin saadaan 
periä vain tavanmukaiset vastaanottopalkkiot (12. 5. 1 371 §). 

Kouluterveydenhoito-osasto. Yleis jaosto päätti myöntää 119000 mk erinäisiin hal-
lintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista tiläpäisen kouluhoitajan palkkaamista 
varten kahden kuukauden ajaksi 20. palkkaluokan mukaisella palkalla (khn jsto 
1. 11. 6 682 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan ylittämään väliaikaisesti 
kouluterveydenhoito-osaston kaluston hankintamäärärahoja enintään 180 000 mk:lla 
ko. osaston Etelä-Kaarelassa olevan huoneiston kaluston täydentämistä varten (7.7. 
1 943 §). 

Eri kouluissa oppilaille sattuneiden tapaturmien aiheuttamien kulujen korvaa-
mista varten myönnettiin v:n 1959 talousarvioon kuuluvista kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista yhteensä 39 930 mk (khn jsto 12. 1. 5 048—5 056 §, 19. 1. 
5 094 §). 
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Sukupuolitautien poliklinikka. Merkittiin tiedoksi, että lääninoikeus oli hylännyt 
alilääk. Jorma Tuohimäen valituksen, joka koski ko. poliklinikan alilääkärin virko-
jen järjestelyä ja jonka korkein hallinto-oikeus oli aikanaan palauttanut lääninoikeu-
den uudelleen käsiteltäväksi (28. 1. 313 §, 4. 2. 375 §). 

Poliklinikan avoinna oleva 15. palkkaluokan sairaanhoitajan virka päätettiin jät-
tää vakinaisesti täyt tämättä kertomusvuoden loppuun (6. 10. 2 613 §). 

Työtakkien hankkimiseksi poliklinikan henkilökunnalle yleisjaosto myönsi 
34 634 mk terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista (khn jsto 16. 2. 5 251 §, 17. 5. 5 741 §). 

Desinfioimislaitoksen 20. palkkaluokan terveyssisaren virka, 16. palkkaluokan 
desinfioitsijan virka ja 12. palkkaluokan desinfioimisapulaisen virka päätettiin jät-
tää täyttämättä toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes laitoksen uusi johto-
sääntö olisi vahvistettu (14. 1. 180 §, 10. 3. 762 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti desinfioimislaitoksen ylittämään määrärahoj aan 
Matka- ja kuljetuskustannukset 250 000 mk:lla laitoksen farmariauton AJ-619 kor-
jauskustannusten suorittamista varten (7. 7. 1 942 §). 

Kasvatusneuvolat. Kaupunginhallitus päätti anoa sosiaaliministeriöltä, että 
määräaikaa Helsingin kaupungin kasvatusneuvolain ohjesäännön ja sosiaaliohje-
säännön muutoksen lähettämiseen ministeriön vahvistettavaksi pidennettäisiin vielä 
kertomusvuoden loppuun sekä että Helsingin kaupungin kasvatusneuvolan, Helsin-
gin kaupungin ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan, Helsingin kaupun-
gin suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan ja Helsingin sosiaalilääkärin 
toimiston kasvatusneuvolan kertomusvuoden valtionavut maksettaisiin kaupungille 
mainittujen ohjesääntöjen vahvistamisesta riippumatta kertomusvuoden aikana. 
Merkittiin tiedoksi, että ministeriö oli pidentänyt ko. määräajan 31. 12. saakka. Sa-
malla ministeriö oli suostunut siihen, että kaupungille maksettaisiin poikkeukselli-
sesti sen ylläpitämiä kasvatusneuvoloita varten kertomusvuodeksi varattu valtion-
avustus, jonka maksattaminen oli tapahtunut jo 22. 6., vaikka avustuksen maksatta-
misen ehdoista olikin jäänyt täyttämättä ohjesääntöjen alistaminen ministeriön 
vahvistettavaksi. Kaupunginvaltuuston päätettyä 7. 9. (ks. s. 34) palauttaa kasva-
tusneuvolatoiminnan uudelleenjärjestelyä koskeva asia kaupunginhallitukselle, oli 
kaupunginhallitus 15. 9. anonut ministeriöltä, että mainittua määräaikaa pidennet-
täisiin v:n 1961 loppuun ja että kasvatusneuvoloille maksettaisiin niille v:ksi 1961 
varattu valtionapu ohjesääntöjen vahvistamisesta riippumatta. Ministeriö oli 3. 10. 
suostunut anomukseen (16. 6. 1 744 §, 4. 8. 2 025 §, 13. 10. 2 684 §). 

Kasvatusneuvolain lääkärityövoiman väliaikaista lisäämistä varten kaupungin-
hallitus päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin kasvatusneuvolan ja suomenkielisten 
kansakoulujen kasvatusneuvolan käyttämään kumpaisenkin määrärahoistaan Muut 
palkkamenot enintään 176 660 mk. Lääkärit saatiin palkata työsopimussuhteessa 
1. 11.—31. 12. väliseksi ajaksi 29. palkkaluokan mukaisella palkalla. Samalla kau-
punginhallitus päätti merkitä v:n 1961 talousarvioehdotukseensa kummallekin em. 
tilille 529 980 mk:n suuruisen lisämäärärahan lääkärityövoiman palkkaamiseksi em. 
ehdoilla ajaksi 1. 1.—30. 6. 1961 (27. 10. 2 825 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan määrärahojen Muut palkkame-
not jakoa päätettiin muuttaa siten, että valvojien ja asiantuntijoiden palkkaamiseen 
varatusta määrärahasta saatiin käyttää enintään 195 000 mk tuntipalkkaisen lääkä-
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rin ja sosiaalityöntekijäin palkkaamiseen kertomusvuoden kevätlukukauden ajaksi 
(17. 3. 838 §). 

Yleis jaosto päätti oikeuttaa eräät koulupsykologit 15. 5.—31. 8. välisenä aikana 
virka-ajan jälkeen käyttämään virkahuoneitaan yksityisesti suoritettaviin, alaikäi-
sinä kansakouluun pyrkivien lasten tutkimuksiin sillä edellytyksellä,että he vastaavat 
kaikesta siitä vahingosta, mikä kaupungin omaisuudelle tästä saattaa aiheutua sekä 
suorittavat sähkönkulutuksesta ja siivouksesta johtuvat kustannukset sekä vahti-
mestarille tulevan palkkion (khn jsto 3. 5. 5 662 §). 

Kouluhammashoitolaitoksen 33. palkkaluokan esimiehen virkaan valittiin odont. 
lis. Paul Martinmaa tavanmukaisilla ehdoilla. Samalla kaupunginhallitus määräsi 
laitoksen apul. esim. Hurtti Isomeren hoitamaan mainittua esimiehen virkaa 1.1. 
alkaen toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes virkaan valittu ryhtyy sitä 
hoitamaan (11. 2. 429 §, khn jsto 8. 3. 5 372 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorioon päätettiin aikaisemmin vahvistetusta 
kaluston hankintasuunnitelmasta poiketen hankkia myös veden tislauskoj e G. W. 
Berg & Co:n 11.7. päivätyn tarjouksen mukaisesti. Tarkoitukseen saatiin käyttää 
kaupunginvaltuuston 17.6.1959 myöntämän määrärahan jäännöksestä 94 000 mk 
(khn jsto 4.8. 6 163 §). 

Maidontarkastamoon päätettiin 1.3. lukien palkata 14. palkkaluokkaan kuuluva 
tp. laboratorioapulainen, jonka palkkamenoja varten myönnettiin 420 404 mk 
erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista (18.2. 558 §). 

Yleisjaosto päätti tehdä Työneuvostolle esityksen maidontarkastamon yhden 
autonkuljettajan sekä kahden pesijän ruokailuajan lyhentämiseksi. Sittemmin 
merkittiin tiedoksi Työneuvoston päätös säädetyn 1 tunnin lepoajan lyhentämisestä 
30 minuutiksi ehdotuksen mukaisesti (khn jsto 14.6. 5 911 §, 4.8. 6 166 §, 20.9. 
6 403 §). 

Merkittiin tiedoksi terveydenhoitolautakunnan ilmoitus tar t tuvan utaretuleh-
duksen levinneisyyden toteamiseksi suoritetun tutkimuksen loppuun saattamisesta 
(14.1. 181 §). 

Vieraanvaraisuuden osoittaminen. Yleisjaosto päätti oikeuttaa terveydenhoito-
lautakunnan järjestämään 9.1. vastaanottotilaisuuden kahvitarjoiluineen tervey-
denhoitovirastoon kertomusvuoden alusta lukien Maitopisara-yhdistyksen palveluk-
sesta siirtyvälle 9 terveyssisarelle, käyttäen tarkoitukseen enintään 3 000 mk sekä 
25.1. samoin vastaanottotilaisuuden kahvitarjoiluineen lääkintöhallituksen kansan-
terveysosaston viranhaltijoille ja Uudenmaan lääninlääkärin toimiston viranhalti-
joille, käyttäen tarkoitukseen enintään 5 000 mk terveydenhoitolautakunnan käyttö-
varoista (khn jsto 19.1. 5 093 §). 

Kaupungin liittyminen Maitohygienialiiton jäseneksi. Kaupunginhallitus päätti , 
että kaupunki liittyy Maitohygienialiiton jäseneksi (8.12. 3 277 §). 

Sairaalat 

Sairaaloiden ja sairaanhoitoalan oppilaitosten valtionapukysymykset. Kaupungin-
hallitus päätti tehdä Suomen Kaupunkiliitolle esityksen tarpeellisiin toimenpiteisiin 
ryhtymisestä sairaala-asetuksen 12a §:n muuttamiseksi siten, ettei se ole ristiriidassa 
sairaalalain 26 §:n säännösten kanssa. Mainitut pykälät koskevat sairaalain kun-
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nossapito- ja käyttökustannuksia (17.11. 3 036 §, 1958 ja 1960 kunn. as. kok. n:o 98, 
139). 

Sairaalalautakunta oli kirjelmässään viitannut niihin vaikeuksiin, joihin sairaa-
lat olivat joutuneet sen takia, ettei niiden perushankintoja saanut suorittaa ennen 
kuin valtionapukysymys oli ratkaistu. Tällaiset määräykset vaikeuttivat sairaaloi-
den toimintaa ja viivästyttivät hankintojen toteuttamista. Kaupunginhallitus päätti 
tehdä Suomen Kaupunkiliitolle esityksen, että tämä ryhtyisi tarpeellisiin toimen-
piteisiin parannuksen saamiseksi niihin epäkohtiin, joihin sairaaloita koskeva val-
tionapujärjestelmä oli johtanut (16. 6. 1 740 §). 

Lääkintöhallituksen pyydettyä kaupunginhallituksen lausuntoa luonnoksista, 
jotka koskivat lakia sairaanhoitotoimen harjoittamisesta, lakia sairaanhoitoalan 
oppilaitoksista, asetusta valtion sairaanhoitajakouluista ja sairaanhoito-opistoista 
sekä asetusta kunnallisista ja yksityisluontoisista sairaanhoitoalan oppilaitoksista 
kaupunginhallitus päätti lähettää lääkintöhallitukselle sairaalalautakunnan lausun-
non ja samalla omasta puolestaan erityisesti tähdentää sitä, että kaikille niille 
kunnille, joille myönnetään lupa sairaanhoitajakoulun ylläpitämiseen, olisi myönnet-
tävä vähintään 50 %:n suuruinen valtionapu koulun rakentamista ja toimintaa 
varten. Edelleen kaupunginhallitus päätti pyytää Kaupunkiliiton hallitukselta, että 
se valvoisi kaupunkien etua em. suhteessa lakia ja asetusta sairaanhoitoalan oppi-
laitoksista laadittaessa (18.2. 557 §). Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton asiaa kos-
keva ilmoitus (31.3. 978 §). 

Keskusparantoloille v.lta 1954—1958 vahvistetun valtionavun oikaiseminen. Mer-
kittiin tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus, että keskusparantoloille kunnossapito-
ja käyttökustannuksiin v:lta 1954, 1956 ja 1958 virheellisesti vahvistetut valtion-
avut oli oikaistu 6.5. annetulla asetuksella, minkä johdosta keskusparantoloille suo-
ritettiin valtionapua hoitopäivää kohti mainitulla asetuksella vahvistetut määrät eli 
363 mk v.lta 1954—1956, 450 mk v:lta 1957 ja 494 mk viita 1958. Valtiontalouden 
tarkastusviraston tekemän huomautuksen johdosta oli osa liikaa maksetusta val-
tionavusta lääkintöhallituksen ohjeiden mukaisesti peritty takaisin 18.11.1958 ja 
26.5.1959 (4.8. 2 014 §). 

Sairaalalääkärien palkkausjärj estelyt. Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton toimis-
ton kirjelmä, että valtioneuvoston asettama sairaalalääkärien palkkauskomitea 
oli 22.8. jättänyt mietintönsä valtioneuvostolle. Kaupunkiliitto oli kaikilta osil-
taan yhtynyt komitean esittämään periaateratkaisuun. Sairaala- ja parantolalääkä-
rien palkkauksen tarkistamiseen ei kuitenkaan olisi ryhdyttävä ennen kuin asian 
vaatimat lainsäädännön muutokset ja yksityiskohtaiset ohjeet olisi julkaistu (29.9. 
2 555 §). 

Sairaalalautakunta oli tiedustellut sairaalalääkärien palkkauksen järjestelystä 
annetun ohjeen 4 b) kohdan tulkintaa ja oliko lääkäri oikeutettu itse perimään hänel-
le yksityispaikoista kuuluvan lääkärinpalkkion. Asiamiestoimisto oli vi i tannut 
kaupunginvaltuuston v. 1958 (ks. s. 33) tekemään päätökseen, jonka mukaan lää-
käri oli oikeutettu velkomaan ko. paikoilla hoitamiltaan potilailta palkkion. Mai-
nitut palkkiot oli kuitenkin suoritettava sairaalan kautta, joten lääkärit eivät voi-
neet ilman kaupungin suostumusta ja muuttamatta kaupunginvaltuuston päätöstä 
ryhtyä itse perimään palkkioita yksityispotilailta. Mikäli palkkiot jostain syystä 
j äivät suorittamatta, ei kaupunki kuitenkaan ollut velvollinen ryhtymään oikeudel-
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lisiin toimenpiteisiin asian hoitamiseksi, koska palkkiot oli katsottava yksityis-
oikeudellisiksi saataviksi. Palkkalautakunta oli yhtynyt asiamiestoimiston kantaan. 
Kaupunginhallitus päätti, ettei tiedustelu antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, 
kuin että sairaalalautakunnalle lähetetään jäljennökset em. lausunnoista (6.10. 
2 631 §). 

Erikoislääkärien palkkaaminen sairaalain määräaikaisiin lääkärinvirkoihin. Lää-
kintöhallitus oli kiinnittänyt huomiota siihen, että erikoislääkärin koulutuksen saa-
neita lääkäreitä oli otettu hoitamaan sellaisia määräaikaisia sairaalalääkärien vir-
koja, joihin yleislääkärin pätevyyskin riittäisi. Näin oli laita etenkin niiden lääkärin-
virkojen suhteen, joissa palvelemalla saavutetaan erikoislääkärin oikeudet. Tämän 
oli havaittu vaikuttavan estävästi erikoislääkärien siirtymiseen kaupungista maan 
muihin osiin, mikä myös vaikutti haitallisesti koko maan sairaanhoitoon. Kaupun-
ginhallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa mahdollisuuksien mukaan kiinnit-
tämään huomiota lääkintöhallituksen kirjelmässä esitettyihin näkökohtiin valites-
saan lääkäreitä kaupungin sairaalain määräaikaisiin lääkärinvirkoihin (24.11. 
3 124 §). 

Sairaalalääkäreille myönnetyt lomat ja heidän sijaistensa määrääminen. Sairaala-
lautakuntaa kehotettiin alistamaan kaupunginhallituksen tutkittavaksi lautakunnan 
20.5. tekemä päätös, joka koski sairaaloiden johtajien lääkäreille huhtikuussa myön-
tämiä lomia ja heidän sijaistensa määräämistä koskevien ilmoitusten merkitsemistä 
tiedoksi. Samalla kehotettiin sairaalalautakuntaa antamaan kaupunginhallitukselle 
selitys siitä, minkä vuoksi asiassa ei ollut menetelty virkasäännön määräysten mu-
kaisesti. Saatuaan asiasta lautakunnan selityksen kaupunginhallitus päätti, kuiten-
kin hyväksyä päätöksen täytäntöön pantavaksi sekä oikeuttaa sairaalalautakunnan 
ja sairaalaviraston noudattamaan mainitunlaisissa tapauksissa sairaalahallinnon 
piirissä jo vakiintunutta käytäntöä toistaiseksi ja kunnes virkasäännön asianomaiset 
määräykset on tarkistettu. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa palkkalauta-
kuntaa harkitessaan muutosten esittämistä virkasäännön voimassa oleviin mää-
räyksiin tekemään kaupunginhallitukselle esityksen siitä, millä tavalla virkasääntöä 
olisi em. asian vuoksi muutettava, niin että päästäisiin entistä joustavampaan ja 
tarkoituksenmukaisempaan käytäntöön (27. 5. 1 501 §, 10.11. 2 961 §). 

Vuosilomasijaisten palkkaamiseen varattujen määrärahojen käyttäminen. Yleis-
jaosto päätti, että sairaalalautakunnan alaisissa laitoksissa saatiin toistaiseksi käyt-
tää vuosilomasijaisten palkkaamiseen varattuja määrärahoja, kuitenkin siten, ettei-
vät vuosilomasijaisten vähentämiskomitean mietinnössä ehdotettuja eri laitosten 
kokonaismäärärahoja eikä yksityisiä viranhaltijaryhmiä varten ehdotettuja kuu-
kausipalkkioita ylitettäisi. Tällöin oli vielä otettava huomioon, että mietinnössä 
mainittuihin kuukausipalkkioihin tuli sisältyä myös vuosilomakorvaus (khn jsto 
2.2. 5 173 §). 

Suojavaatteiden hankkiminen eräille sairaalain auton- ja traktorinkuljettajille. 
Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan hankkimaan tarpeelliset suoja-
vaatteet niille sairaalain auton- ja traktorinkuljettajille, jotka toimivat lumenaurauk-
sessa. Hankinnat oli suoritettava lautakunnan käytettäväksi annettujen määrä-
rahojen puitteissa (3.3. 708 §). 

Eräiden kiinteistöjen siirtäminen sairaalalautakunnan hallintoon. Kiinteistölauta-
kunnan hallinnosta päätettiin sairaalalautakunnan hallintoon siirtää seuraavat 
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rakennukset: Pukinmäen hoitokodin rakennukset (os. Erkki Melartinin tie 12) sekä 
Malminkylän tilat RN:o 59 ja 517; tuberkuloottisten toipilaskodit (os. Loviisankatu 
6—8, Hangonkatu 4—6 ja Tammisaarenkatu 3—5 sekä korttelin n:o 382 tontti 
n:o 7 (19.5. 1 448 §). 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 20 000 mk sairaalalautakunnan käytettäväksi lautakunnan hallinnossa 
olevia kiinteistöjä koskevan kortiston hankkimista varten kiinteistövirastosta 
(khn jsto 5.7. 6 071 §). 

Sairaalain neulomojen ja työpajojen varastojen arvon yläraja vahvistettiin siten, 
että mainittu yläraja Marian sairaalan osalta on 500 000 mk, Auroran sairaalan 
osalta 500 000 mk, Kivelän sairaalan osalta 1.5 mmk, Nikkilän sairaalan osalta 
6 mmk, Nummelan sairaalan osalta 300 000 mk ja Laakson sairaalan osalta 
700 000 mk (16.6. 1 738 §). 

Harjoittelu kaupungin sairaaloissa. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaala-
lautakunnan sijoittamaan Marian, Auroran ja Nikkilän sairaaloihin yhteensä n. 36 
Helsingfors svenska sjuksköterskeinstitut-nimisen laitoksen oppilasta kertomus-
vuoden aikana käytännölliseen harjoitteluun sekä antamaan heille harjoitteluaikana 
sairaaloissa ruoan 150 mk:n ateriakorvausta vastaan sekä Nikkilän sairaalassa 
tapahtuvan harjoittelun aikana myös asunnon sairaalan puolesta (7.1. 74 §). 

Samaten saatiin Helsingin sairaanhoitajaopiston sairaanhoitajakoulun ja jatko-
opintojen osaston opiskelijoita sijoittaa käytännölliseen harjoitteluun Marian, Auro-
ran, Kivelän, Hesperian, Laakson ja Nikkilän sairaaloihin v:n 1961 aikana sekä sa-
man vuoden aikana röntgenteknillisten apulaisten kurssien oppilaita Marian, Auro-
ran ja Laakson sairaaloihin. Kurssien oppilaat oikeutettiin aterioimaan sairaaloissa 
150 mk:n kertamaksua vastaan (27.10. 2 820, 2 821 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan ottamaan Marian, 
Auroran ja Kivelän sairaalain laboratorio-osastoille laboratorioteknillisten apulais-
ten kurssien oppilaita jatkuvasti 2—4 kerrallaan käytännöllisen työn harjoitteluun 
ja myöntää ko. oppilaille oikeuden suorittaa myös kurssien opetusohjelmaan kuulu-
van, 4—5 viikkoa kestävän sairaanhoidon käytännöllisen opetusjakson mainituissa 
sairaaloissa (5.5. 1 307 §). 

Virkapukujen hankkiminen. Yleisjaosto päätti ilmoittaa sairaalalautakunnalle, 
ettei sillä ollut mitään sitä vastaan, että Marian, Auroran, Kivelän ja Nikkilän 
sairaaloissa sairaankuljetustehtäviä hoitaville yhdeksälle autonkuljettajalle hankit-
taisiin virkapuvut kunkin sairaalan kalustonhankintamäärärahoja käyttäen (khn jsto 
1.3. 5 333 §). 

Sairaalaviraston 26. palkkaluokan tilapäisen osastosihteerin virkaan päätettiin 
sijoittaa 1.9. lukien toistaiseksi kaupunginhallituksen 28. palkkaluokan tilapäinen 
virastotyöntekijä Raimo Kaarlehto. Os.siht. Kaarlehto oikeutettiin saamaan 28. ja 
26. palkkaluokkien palkkojen välinen erotus henkilökohtaisena palkanlisänä niin 
kauan kuin hän hoitaisi em. virkaa (18.8. 2 136 §). 

Edelleen perustettiin sairaalavirastoon 1.4. lukien 30. palkkaluokkaan kuuluva 
tp. rakennusinsinöörin virka pätevyysvaatimuksena joko teknillisen korkeakoulun 
rakennusinsinööriosastossa suoritettu diplomi-insinöörin tutkinto tai teknillisen 
opiston rakennusinsinööriosastossa suoritettu insinöörin tutkinto. Palkan maksa-
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mistä varten kertomusvuonna myönnettiin 813 330 mk erinäisiin hallintomenoihin 
kuuluvista ao. määrärahoista (3.3. 720 §). 

Sairaalakeskuksen johtavan lääkärin palkkio päätettiin 1.12. lukien korottaa 
61 800 mk:aan kuukaudessa (17.11. 3 038 §). 

Sairaalakeskukseen päätettiin ajaksi 1.1.—17.1. palkata 20. palkkaluokkaan 
kuuluva sairaanhoitaja ja ajaksi 1.1.—15.1. kaksi 20. palkkaluokkaan kuuluvaa 
sairaanhoitajaa. Palkkojen maksamista varten myönnettiin em. määrärahoista 
97 871 mk (14.1. 166 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa sairaalakeskuksen päivystävien sairaan-
hoitajien työvuorojärjestyksen sekä sunnuntai- ja ylityökorvausten laskuperusteet 
lautakunnan esityksen mukaisesti (16.6. 1 742 §). 

Marian sairaalaan päätettiin palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat (palkka-
luokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): puolipäivätoimessa oleva 
osastolääkäri (28) 1.4. lukien (3.3. 710 §); apulaislääkäri (25) sisätautien osastolle 
ajaksi 16.5.—31.12. (12.5. 1 381 §); kuusi apuhoitajaa (12) ajaksi 22.2.—19.4. ja 
1.7.—31.7. sekä 24.10.—19.12. (18.2. 555 §). Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista 
ao. määrärahoista myönnettiin yht. 1 821 790 mk em. viranhaltijain palkkojen 
maksamista varten. 

Vielä päätettiin Marian sairaalaan palkata kertomusvuoden loppuun konsultoiva 
endoskopialääkäri, jolle saatiin palkkiona suorittaa kustakin gastroskopiasta 3 000 
mk ja kustakin laparoskopiasta 7 000 mk käyttäen tarkoitukseen sairaalan määrä-
rahoja Ulkopuoliset palvelukset (31.3. 980 §). 

Sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi sairaalalautakunnan käytettäväksi yhteensä 230 000 mk, josta 130 000 mk 
korvaukseksi lääket. ja kir. tri Börje Kuhlbäckille Lundin ja Kööpenhaminan keino-
munuaisklinikoille tehdystä opintomatkasta aiheutuneiden kustannusten korvaami-
seksi sekä 100 000 mk palkkioksi hänen asiantuntija-avustaan Marian sairaalan 
munuaiskojeosastoa valmisteltaessa, kaikki sillä ehdolla että tri Kuhlbäck sitoutuisi 
toimimaan ko. osaston asiantuntijana ainakin siihen saakka, kunnes mainittu osasto 
olisi täysin toimintavalmis (13.10. 2 690 §). 

Sairaalan taloustoimistoon päätettiin palkata lähetti työsopimussuhteessa 1.10. 
lukien 1. palkkaluokkaa vastaavalla palkalla, joka saatiin suorittaa sairaalan mää-
rärahoista Muut palkkamenot (khn jsto 13.9. 6 374 §). 

Kaupunginhallitus päätti vielä merkitä määrärahan v:n 1961 talousarvioehdotuk-
seensa seuraavien uusien tilapäisten viranhaltijain palkkaamista varten Marian sai-
raalaan: laboratorioapulainen (15), laboratorioteknillinen apulainen (13) ja sairaala-
apulainen (8) (13.10. 2 683 §). 

Sairaala-apulaiselle Naema Ginlundille päätettiin henkilökohtaisena palkanlisänä 
suorittaa 9. ja 8. palkkaluokan välinen erotus 1.3. lukien niin kauan kuin hän 
hoitaa mainittua virkaa (7.4. 1 043 §). Eräälle sairaankuljetusautoa ajavalle apu-
miehelle päätettiin maksaa apumiehen palkan lisäksi 15. ja 12. palkkaluokkien 
mukaisten palkkojen välistä erotusta laskuperusteena käyttäen erikoiskorvaus 
autonajotunneilta 16.3. alkaen (12.5. 1 373 §). 

Marian sairaalan avoinna oleva 20. palkkaluokan yöylihoitajan virka päätettiin 
jättää vakinaisesti täyttämättä kauintaan kertomusvuoden loppuun (24.3. 897 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Marian ja Auroran sairaalain leikkausosastoilla 
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saatiin siirtyä vuorotyöstä päivystystyöhön 1.6. alkaen siten, että kummassakin 
leikkausosastossa suorittaa kaksi sairaanhoitajaa kerrallaan työpaikkapäivystystä 
eli 2)a. luokan mukaista päivystystä 7 tuntia vuorokaudessa sekä että mainittujen 
sairaalain leikkausosastoissa saadaan varsinaiset työvuorot supistaa siten, että ne 
talviaikana ovat 120—125 tuntia ja kesäaikana 130—134 tuntia kolmen viikon aika-
na, jolloin työtuntivajaus täytetään päivystystunneilla. Samalla kaupunginhallitus 
oikeutti Auroran sairaalan ylittämään määrärahojaan Viranhaltijain sunnuntai- ja 
ylityö- sekä päivystyskorvaukset enintään 500 000 mk:lla. Vielä kaupunginhallitus 
kehotti jättämään palkkaamatta yhden Marian sairaalan 15. palkkaluokan tila-
päisen sairaanhoitajan 1.6. alkaen (16.6. 1 741 §). 

Keskuspesulan palvelukseen 1.2. lukien siirtyneelle viidelle Marian sairaalan 
viranhaltijalle myönnettiin oikeus asua sairaalan asuntoloissa kertomusvuoden 
loppuun saakka määrättyä vuokraa vastaan (3.3. 705 §). 

Marian sairaalan neljä viranhaltijaa oikeutettiin suorittamaan kertomusvuonna 
ylitöitä enintään 250 tuntia kukin (khn jsto 26.10. 6 643 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kahden Helsingfors svenska sjuksköterskeinstitutin 
opettajan aterioimaan Marian ja Auroran sairaalain ruokaloissa kertomusvuoden 
aikana enintään viisi kertaa viikossa 150 mk:n ateriakorvausta vastaan (10.3. 764 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Marian sairaalan K IV ja K V osastojen 
peruskorjaustyön 11.6. päivätyt pääpiirustukset n:o 1 ja 2 (7.7. 1 959 §, 22.9. 2 464 §). 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään em. peruskorjauksen suorittamiseen 7.0 5 mmk sekä 2.43 mmk ko. osastojen 
varustamista varten happijohdoilla. Kaupunginhallitus päätti myös esittää lääkintö-
hallitukselle, että sanotut työt hyväksyttäisiin valtionapuun oikeuttaviksi; ne 
päätettiin kuitenkin aloittaa lääkintöhallituksen ratkaisua odottamatta. Sisä-
asiainministeriö oli sittemmin hyväksynyt ko. työt valtionapuun oikeuttaviksi 
(7.7. 1 956 §, 22.9. 2 467 §, 24.11. 3 123 §). 

Vielä päätettiin lääkintöhallitukselle esittää, että seuraavat Marian sairaalan 
työt hyväksyttäisiin valtionapuun oikeuttaviksi: munuaiskojeosaston perustami-
sesta aiheutuvat yhteensä 13 472 841 mk:n suuruiset perustamiskustannukset(27.5. 
1 537 §); rakennusten n:o 2, 3 ja 4 liittämisestä kaukolämpöverkostoon aiheutuvat 
n. 16 mmk:n arviokustannukset (9.6. 1 680 §); talousrakennuksessa olevan lämpö-
keskuksen uusimisesta sekä talousrakennuksen vanhan osan peruskorjaus- ja muu-
tostöistä aiheutuvat 62 mmk:n arviokustannukset (9.6. 1 681 §); rakennuksessa 
n:o 3 sijaitsevan VI sisätautiosaston salista erotettavan lääkärin tutkimushuoneen 
rakennustöistä aiheutuvat kustannukset 1.39 8 mmk (1.9. 2 275 §) ja sairaalan puhe-
linvaihteen laajentamisesta aiheutuvat 850 000 mk:n arviokustannukset (8.9. 
2 333 §). Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan 
aloittamaan em. työt ja sairaalalautakunnan suorittamaan tarvittavan kaluston 
tilaamisen valtionapukysymyksen ratkaisua odottamatta. 

Vielä kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että sähkö-
laitoksen vaatimat rakennuksessa n:o 2 suoritettavat virranmuutostyöt hyväksyt-
täisiin valtionapuun oikeuttaviksi. Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 
1961 talousarvioehdotukseensa ko. töiden suorittamista varten 818 500 mk:n suu-
ruisen määrärahan. Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli suostunut kau-
punginhallituksen esitykseen (23.6. 1 791 §, 8.12. 3 273 §). 
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Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myön-
si 290 000 mk sairaalan pääsähkökeskuksen ilmanvaihdon tehostamista varten 
(7.7. 1 938 §). 

Yleisjaosto päätti suostua siihen, että palolaitoksen käytöstä poistettu Ford 
Taunus -merkkinen sairaankuljetusauto BI-396 saatiin 1.6. lukien korvauksetta 
luovuttaa Marian sairaalan käyttöön (khn jsto 10.5. 5 697 §). 

Marian sairaalan käytöstä poistettu kalusto päätettiin myydä Asuntolayhdis-
tykselle, fil. maist. Lars Grenmanille ja Veljeskoti 5:lle (khn jsto 10.5. 5 701 §, 
18.10. 6 592 §, 1.3. 5 329 §). 

Auroran sairaala. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan 
käyttämään sairaalan määrärahoista Tilapäiset viranhaltijat enintään 112200 mk 
apulaislääkärin palkkaamista varten sairaalan aikuisten kulku-ja sisätautien osasto-
ryhmään 25. palkkaluokan mukaisella palkalla noin puolentoista kuukauden ajaksi 
kertomusvuonna (20.10. 2 764 §); 71 620 mk apulaislääkärin palkkaamiseksi samalle 
osastolle 25. palkkaluokan mukaisella palkalla ajaksi 1.—31.12. (1.12. 3 209 §) sekä 
edelleen ajaksi 1.—31.1. 1961 v:n 1961 talousarvion vastaavia määrärahoja käyt-
täen (22.12. 3 409 §); poliohengityshalvausosastolle ajaksi 15.9.—31.12. kuusi sai-
raanhoitajaa 15. palkkaluokan, kuusi apuhoitajaa 12. palkkaluokan, yksi lääkintä-
voimistelija 15. palkkaluokan ja yksi kylvettäjä 8. palkkaluokan mukaisilla palkka-
eduilla. Tarkoitukseen saatiin käyttää 1 965 075 mk em. määrärahoista (13.9. 2 406§); 
ajaksi 1.1.—31.3. samalle osastolle neljä sairaanhoitajaa 15. palkkaluokan, kuusi 
apuhoitajaa 12. palkkaluokan, yksi lääkintävoimistelija 15. palkkaluokan ja yksi 
kylvettäjä 8. palkkaluokan mukaisilla palkkaeduilla (22.12. 3 411 §); v:n 1961 ajaksi 
kahden kokopäivätoimisen, 15. palkkaluokkaan kuuluvan sairaanhoitajan ase-
mesta neljä puolipäivätoimista, tilapäistä sairaanhoitajaa sekä yhden koko-
päivätoimisen, samaan palkkaluokkaan kuuluvan lääkintävoimistelijan asemesta 
kaksi puolipäivätoimista tilapäistä lääkintävoimistelijaa em. määrärahoja käyt-
täen (22. 12. 3 410 §); poliklinikalla ja sosiaalitoimistossa esiintyviä töitä varten 
toimistoapulainen 18.4. lukien kertomusvuoden loppuun 12. palkkaluokan mukaisella 
palkalla sillä ehdolla, että avoinna oleva sosiaalihoitajan virka jätettäisiin täyttä-
mättä samaksi ajaksi (7.4. 1 051 §), taloustoimistoon toimistoapulainen ajaksi 6.10.— 
31.12. 11. palkkaluokan mukaisella palkalla (khn jsto 11.10. 6 548 §) sekä valtion-
apuun liittyvien selvitysten tekemistä varten 11. palkkaluokan mukaisella palkalla 
toimistoapulainen ajaksi 1.1.—30.4.1961 (khn jsto 20.12. 7 030 §); rahatoimiston 
eräs 11. palkkaluokan toimistoapulainen 1.6. lukien toistaiseksi ja kauintaan kerto-
musvuoden loppuun (10.3. 754 §, 13.4. 1 098 §, khn jsto 20.12. 7 030 §). 

Leikkausosastojen työn järjestely, ks. Marian sairaala. 
Laakson sairaalan pesulan tehtävistä vapautuneet kaksi pesuapulaista päätettiin 

15.10. lukien siirtää Auroran sairaalaan pesuapulaisen virkoihin 8. palkkaluokan 
mukaisella palkalla (13.10. 2 674 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1961 talousarvioehdotukseensa 
määrärahan 15. palkkaluokkaan kuuluvan kassanhoitajan palkkaamista varten 
sairaalaan. Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei Auroran sairaalan taloustoimis-
toon 1.1.1959 palkattua tp. toimistoapulaista enää palkata 1.1.1961 lähtien (13.10. 
2 863 §). 

Auroran sairaalan apul.lääk. Helvi Haloselle päätettiin toistaiseksi suorittaa 
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elektroenkefalogrammojen tulkinnasta 1 200 mk lausunnosta sairaalan määrärahoja 
Ulkopuoliset palvelukset käyttäen sillä ehdolla, että lausuntojen antaminen suorite-
taan varsinaisen virka-ajan ulkopuolella ja aikaisintaan klo 14.30 jälkeen (5.5. 
1 308 §). 

Auroran sairaalan liinavaatevaraston hoitajalle ja apulaishoitajalle päätettiin 
1.5. lukien suorittaa toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes sairaalan vaat-
teiden pesu siirrettäisiin keskuspesulassa tapahtuvaksi, kummallekin 2 000 mk:n 
erikoiskorvaus kuukaudelta pesulassa ja liinavaatevarastossa suoritettujen järjes-
telyjen ja niistä aiheutuvien lisätöiden takia määrärahoja Muut palkkamenot 
käyttäen (16.6. 1 734 §). 

Auroran sairaalan määrärahoista Ulkopuoliset palvelukset päätettiin suorittaa 
erään sairaalassa hoidettavana olleen potilaan hoidosta Ruotsissa Lundin munuais-
klinikassa aiheutuneet kustannukset sekä edestakaiset kuljetukset, yhteismääräl-
tään 250 000 mk (22.9. 2 469 §). 

Auroran sairaala oli lähettänyt Lohjan kauppalan sosiaalilautakunnalle laskun 
erään potilaan hoitomaksuista n. 6 kk:n ajalta, yht. 976 057 mk. Mainittu sosiaali-
lautakunta oli lääninhallitukselle lähettämässään kirjelmässä ehdottanut, että mak-
suunpano oikaistaisiin 1.7.1959 voimaan tulleen uuden sairaalalain mukaiseksi, 
jolloin valtionavun suureneminen alentaisi hoitopäivämaksuja. Potilas oli tullut 
hoitoon 22.7.1959. Sairaalavirasto oli mm. huomauttanut, että em. lain mukaan 
potilaalta ei saa periä muita kuin asetuksessa mainitut hoitomaksut, kun sen sijaan 
potilaan lähettäneeltä kunnalta voidaan periä korvaus kunnan antaman maksusitou-
muksen perusteella, jossa kunta sitoutuu korvaamaan täysimääräisinä potilaan hoi-
tokustannukset. Lohjan kauppalan antaman maksusitoumuksen on Auroran sai-
raala katsonut edellyttävän sairaalakustannusten täyttä korvaamista. Kun v:n 1959 
nettohoitopäiväkustannus on alentunut v:een 1958 verraten, on Lohjan sosiaali-
lautakunta oikeutettu saamaan hyvitystä 145 hoitopäivältä yhteensä 386 028 mk. 
Kaupunginhallitus päätti lääninhallitukselle antaa sairaalaviraston ehdotuksen mu-
kaisen lausunnon (7.7. 1 958 §). 

Auroran sairaalan poliklinikalle jälkitarkastukseen kutsuttavat helsinkiläiset 
poliopotilaat päätettiin vapauttaa suorittamasta poliklinikkamaksuja (1.12. 3203 §). 

Tölö barnavärdarinneskola -nimisen oppilaitoksen Auroran sairaalassa työsken-
televille oppilaille myönnettiin oikeus ruokailla sairaalassa 150mk:n ateriakorvausta 
vastaan (7.1. 73 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan jatkamaan eräitä Auro-
ran sairaalan keskeneräisiä uudisrakennus- ja perusparannustöitä. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti ilmoittaa lääkintöhallitukselle, että töiden jatkaminen oli ollut 
välttämätöntä sekä esittää samalla, että työt hyväksyttäisiin valtionapuun oikeute-
tuiksi töiksi (17.3. 843 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin 651 878 mk:n lisämääräraha rakennuksen 
n:o 6 saneeraustöiden yhteydessä suoritettujen puhelin- ja kaapelitöiden aiheutta-
mien kustannusten maksamista varten (12.5. 1 375 §). 

Kaupunginhallituksen esitettyä lääkintöhallitukselle, että Auroran sairaalaan 
ostettavien viiden uuden respiraattorin hankintakustannukset, 1.92 4 mmk, hyväk-
syttäisiin valtionapuun oikeuttaviksi, lääkintöhallitus oli ilmoittanut, että 7.10. 
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annetun asetuksen perusteella korvataan hengityshalvauspotilaiden hoitoon tarvit-
tavien erikoisvälineiden hankintakustannukset täysimääräisesti, joten ko. kojeiden 
hankintakustannukset voitiin liittää niihin, jotka esitettäisiin korvattaviksi valtion 
toimesta (21.4. 1 166 §, 3.11. 2 897 §). 

Kaupunginhallitts päätti esittää lääkintöhallitukselle, että sairaalan eri raken-
nuksissa suoritettavista paloturvallisuustöistä aiheutuvia, 10.6 mmk:n suuruisiksi 
arvioituja kustannuksia varten myönnettäisiin perustamiskustannuksiin annettava 
valtionapu (5.5. 1 305 §). 

Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus hankkia perustamiskustannusten 
luontoisen kaluston hankintoihin kuuluvat 3 kierrejakkaraa, kasetinvaihtaj a, 
Zavoid Aneroid Pneumo -koje sekä sädesuojaseinä angiohuoneeseen odottamatta 
valtionapuanomuksen ratkaisua (7.7. 1 946 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, 25.4. päivä-
tyt ja n:olla 1—6 merkityt Auroran sairaalan kappeli- ja obduktiorakennuksen lisä-
rakennus- ja muutospiirustukset ja oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan ko. töiden 
yhteydessä liittämään sairaalan desinfektiolaitoksen lämpökeskukseen. Lääkintö-
hallitukselta päätettiin anoa, että ko. töiden aiheuttamia kustannuksia, vastaavasti 
22 mmk ja 10.45 mmk varten myönnettäisiin perustamiskustannuksiin annettava 
valtionapu. V:n 1961 talousarvioehdotukseen päätettiin ehdollisesti merkitä aikai-
semmin myönnetyn lisäksi 500 000mk:n määräraha em. töitä varten ja 10.45 mmk:n 
määräraha sairaalan desinfektiolaitoksen liittämiseksi lämpökeskukseen (18.8. 
2 135 §). 

Auroran sairaalan aikuisten kulku- ja sisätautien osastoryhmän ylilääkärille, 
prof. Erkki Klemolalle päätettiin hänen täyttäessään 50 vuotta luovuttaa kaupungin 
uusi kuvateos (khn jsto 14.6. 5 865 §). 

Yleisjaosto päätti, että Arkkitehtitoimisto Cedercreutz & Railon Auroran sairaa-
larakennuksesta laatimasta painetusta selostuksesta saatiin ottaa 1 000 kpl:een 
lisäpainos rotaprintmenetelmää käyttäen. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista 
kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin ko. tarkoitusta varten 70 000 mk 
(khn jsto 9.2. 5 209 §). 

Yleisjaosto päätti kohtuussyistä myöntää terveydenhoidon pääluokkaan kuulu-
vista kaupunginhallituksen käyttövaroista 10 000 mk autonasent. Mikko Niemiselle 
korvauksena hänen pojalleen Juha Niemiselle rokotuksesta aiheutuneesta kivusta 
ja särystä sillä ehdolla, että asianomaisen luopuu kaupunkiin nähden muista asiaa 
koskevista mahdollisista vaatimuksista (khn jsto 17.5. 5 744 §). 

Kivelän sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien osastoryhmän ylilääkärille, 
prof. Hakan Gadolinille myönnettiin ero virastaan 1.9. lukien (1.9. 2 276 §). Mainit-
tuun ylilääkärin virkaan valittiin myöhemmin lääket. ja kir. tri, dosentti Aarne 
Seppälä 31. palkkaluokan mukaisella palkalla ja muuten tavanomaisilla ehdoilla 
(1.12. 3 206 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan jä t tämään Kivelän sairaalassa 
avoinna olevan 15. palkkaluokkaan kuuluvan laboratorioapulaisen viran täy t tämät-
tä 31.12.1961 saakka ja palkkaamaan sen sijaan kaksi puolipäivätoimista labora-
torioapulaista 15. palkkaluokkaa ja työhön käytettyä aikaa vastaavilla palkkaeduilla 
16.12.1960—31.12.1961 väliseksi ajaksi sairaalan määrärahoja Tilapäiset viranhalti-
jat käyttäen. Samalla kaupunginhallitus kehotti lautakuntaa, mikäli se haluaisi 
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jatkaa ko. järjestelyä pitemmän aikaa harkitsemaan vakinaisen viran lakkautta-
mista ja ehdotetun järjestelyn ottamista huomioon määrärahoja v:n 1962 talous-
arvioon esittäessään (1.12. 3 205 §, 22.12. 3 408 §). 

Edelleen saatiin sairaalan taloustoimistoon ajaksi 1.1.—15.5.1961 palkata työ-
sopimussuhteessa oleva toimistoapulainen 11. palkkaluokan mukaisella palkalla val-
tionapuun liittyvien selvitysten hoitamista varten. Tarkoitukseen saatiin käyttää 
161 190 mk määrärahoista Muut palkkamenot (khn jsto 20.12. 7 031 §). 

Kivelän sairaalan kaksi avoinna olevaa apulaislääkärin virkaa saatiin jättää 
täyttämättä toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes sairaalan XI rakennuk-
sessa suoritettavat korjaustyöt olisivat päättyneet (7.1. 72 §). 

Samaten päätettiin avoinna oleva 20. palkkaluokkaan kuuluva sosiaalihoitajan 
virka jättää vakinaisesti täyttämättä kauintaan kertomusvuoden loppuun saakka 
(24.3. 898 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Kivelän sairaalan käyttämään tarvittaessa 
kirurgista konsultaatioapua ja suorittamaan siitä 3 000 mk kerralta käyttäen tarkoi-
tukseen määrärahoja Ulkopuoliset palvelukset (7.7. 1 950 §). 

Eräälle Kivelän sairaalan sairaala-apulaiselle myönnettiin henkilökohtaisena pal-
kanlisänä 9. ja 8. palkkaluokan välinen erotus 1.3. alkaen niin kauan kuin asian-
omainen hoitaa ko. virkaa. Samaten saatiin sairaalan eräälle apumiehelle suorittaa 
autonkuljettajan ja apumiehen palkan välinen erotus niiltä tunneilta, jolloin hän 
toimii sairaalan autonkuljettajien vapaapäivien vuorottajana ja enintään niin 
kauan, kun sairaalan keittiön korjaustyöt kestävät (13.4. 1 106 §, 4.8. 2 033 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin tehdä esitys, että Kivelän sairaalan rakennuk-
sessa n:o 14 olevat osastot n:o VII ja VIII, joissa oli suoritettu peruskorjaukset, hy-
väksyttäisiin otettaviksi käyttöön, että osastojen hoitopaikkaluvuiksi hyväksyttäi-
siin vastaavasti 45 ja 53, niin että koko sairaalan hoitopaikkaluku olisi 466, joista 
sisätautien 402, silmätautien 23 sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien osastoilla 41 
hoitopaikkaa (29.9. 2 540 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan jatkamaan eräi-
den Kivelän sairaalan töiden suorittamista ja ilmoittaa samalla lääkintöhallitukselle 
töiden jatkamisen olleen välttämätöntä sekä esittää, että lääkintöhallitus hyväksyisi 
ko. työt siten, että niistä aiheutuviin kustannuksiin voitaisiin aikanaan saada sai-
raalalain mukainen valtionapu (17.3. 843 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 7.3 mmk korjaus- ja muutostöiden suorittamista varten rakennuksessa 
n:o XI, kiireellisesti ja valtionapua odottamatta. Sairaalan kaluston hankintamäärä-
rahoista saatiin käyttää enintään 655 037 mk rakennuksen kaluston hankintoja var-
ten samoin valtionapukysymyksen ratkaisua odottamatta. Samalla päätettiin 
lääkintöhallitukselle tehdä esitys, että em. töitä ja hankintoja varten myönnettäi-
siin valtionapu (27.10. 2 827 §). 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus Kivelän sairaalan rakennusten 
n:o XI ja XIV muutos- ja korjaustyösuunnitelmien sekä piirustusten hyväksymisestä 
{4.2. 379 §, 17.3. 842 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövarois-
taan kaupunginhallitus myönsi 657 000 mk kuulokej ohtojen asentamista varten 
pinta-asennustyönä rakennuksessa nro XIV oleviin potilashuoneisiin sekä sairaan-
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hoidon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 350 000 mk radiokuulokkeiden 
hankkimista varten saman rakennuksen potilashuoneisiin. Samalla kaupunginhalli-
tus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa ottamaan em. kustannukset huomioon 
lääkintöhallitukselle aikanaan tehtävässä valtionapuanomuksessa (28.4. 1 223 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että em. rakennukseen hankittavasta 
kalustosta aiheutuvat kustannukset hyväksyttäisiin valtionapuun oikeuttaviksi 
perushankintakustannuksiksi (21.4. 1 167 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleisten töiden lautakunnan esittämän 
rakennuksen n:o XIV muutos- ja korjaustyöt ja oikeuttaa rakennusviraston suoritta-
maan niistä johtuvat hankinnat sekä kehottaa lautakuntaa aikanaan tekemään 
perustellun esityksensä mahdollisen ylitysoikeuden myöntämisestä ao. tilille (5.5. 
1 312 §). 

Samaten kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan aloittamaan 
rakennuksen n:o 11 potilashuoneiden varustamista vesi- ja viemärijohdoilla sekä 
pesualtailla tarkoittavat työt vireillä olevan valtionapukysymyksen ratkaisusta 
riippumatta (1.9. 2 277 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että Kivelän 
sairaalan rakennusten n:o 9—13, 16 ja 25 liittämisestä kaukolämmitysverkostoon 
aiheutuvat työt hyväksyttäisiin valtionapuun oikeuttaviksi. Samalla kaupungin-
hallitus päätti, että mainitut työt, rakennusten n:o 9, 16 ja 25 osalta kokonaisuudes-
saan sekä rakennusten n:o 10—13 kohdalta ulkopuolisten putkikanavien osalta 
saatiin aloittaa valtionapukysymyksen ratkaisua odottamatta (7.7. 1 954 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kivelän sairaalan keittiön höyry-
kattiloiden varustamisen automaattisilla syöttövesilaitteilla ja kaukolämmitys-
syöttöj ohtojen suurentamisen sekä antaa yleisten töiden lautakunnalle luvan ko. 
lisätöiden ja niiden edellyttämien hankintojen suorittamiseen sekä kehottaa lauta-
kuntaa aikanaan tekemään kaupunginhallitukselle esityksen ylitysoikeuden myön-
tämisestä ao. tileille mainituista hankinnoista aiheutuvien kustannusten peittämi-
seksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, että ko. töistä ja hankinnoista aiheutuvat 
kustannukset oli aikanaan otettava huomioon valtionapuanomuksessa (24.11. 
3 121 §>. 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, 22.2. päivätyt 
molla 1—9 merkityt Kivelän sairaalan keittiörakennuksen laajennus- ja uusimis-
töiden pääpiirustukset sekä muuttaen 10.12.1959 (ks. s. 242) tekemäänsä päätöstä 
anoa lääkintöhallitukselta, että ko. kustannukset otettaisiin sairaala- ja mielisairas-
lain nojalla valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 
71.7 mmk:n määräisinä. Samalla kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lauta-
kunnan aloittamaan työt jo ennen valtionapukysymyksen ratkaisemista (10.3. 
770 §, 17.3. 847 §). 

Kiinteistö j en pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 500 000 mk Kivelän sairaalan väliaikaisesta ruokailun järjestämisestä aiheu-
via kustannuksia varten sekä sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista käyttövarois-
taan 154 950 mk kattiloiden hankkimista varten sairaalan väliaikaiseen dieettikeit-
tiöön. Em. kustannukset, yhteensä 654 950 mk, oli otettava huomioon anottaessa 
valtionapua Hesperian sairaalan kertomusvuoden kunnossapitokustannuksia varten 
(5.5. 1 313 §). 
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Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että se hyväksyisi Kive-
län ja Hesperian sairaalan uuden yhteisen puhelinvaihteen hankkimisen ja asenta-
misen ja niistä aiheutuvat 14 570 500 mk:n suuruiset arviokustannukset siten, että 
Kivelän sairaalan osalle lasketuista 8 013 775 mk:sta saataisiin valtionapua ja että 
Hesperian sairaalan osalle tulevat kustannukset otettaisiin valtionavustusten suorit-
tamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 6 556 725 mk:n määräisinä. Puhelinkes-
kuksen hankinta saatiin suorittaa valtionapukysymyksen ratkaisua odottamatta 
(31.3. 982 §). Ministeriö hyväksyi sittemmin em. esityksen (29.12. 3 481 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövarois-
taan kaupunginhallitus päätti myöntää 3.1 mmk Kivelän ja Hesperian sairaalan 
vahvavirta- ja teleteknillisiä töitä varten valtionapukysymyksen ratkaisua odotta-
matta. Samalla päätettiin anoa lääkintöhallitukselta ko. valtionapua sairaalalain 
mukaisesti (31.3. 991 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että 
Kivelän ja Hesperian sairaalan yhteiskäyttöön ostettavien polarografin, haihdutus-
sekoittajan ja kuvanvahvistimen hankintahinta otettaisiin Hesperian sairaalan 
osalta valtion avustuksen suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 1 165 427 
mk:n määräisinä (27.10. 2 823 §). 

Hesperian sairaalan kertomusvuoden syksynä valmistuvaa osaa varten päätet-
tiin ajaksi 15.9.—31.12. palkata kaksi apulaislääkäriä (25. palkkaluokka) sekä ajaksi 
1.9.—31.12. kaksi osastonhoitajaa (18), kuusi sairaanhoitajaa (15), kymmenen mieli-
sairaanhoitajaa (14), viisi sairaala-apulaista (8) ja yksi kylvettäjä (8) sekä ajaksi 
1.11.—31.12. sairaanhoitaja (15), röntgenteknillinen apulainen ja laboratorioteknilli-
nen apulainen (13). Edelleen kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle 
esityksen, että Hesperian sairaalan uudeksi hoitopaikkaluvuksi vahvistettaisiin 1.1. 
alkaen 383 ja 15.9. alkaen 425. Lisäksi kaupunginhallitus päätti huomauttaa sairaa-
lalautakunnalle, ettei mainittuja tp. viranhaltijoita saanut palkata aikaisemmin 
eikä pitempään kuin on välttämätöntä. Lääkintöhallitus vahvisti sittemmin ehdo-
tetut potilaspaikkaluvut (11.8. 2 079 §, 6.10. 2 614 §, 13.10. 2 687 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1961 talousarvioehdotukseen-
sa tarvittavan määrärahan em. 29 tp. viranhaltijan palkkaamista varten ajaksi 
1.1.—31.3. 1961 sekä tarvittavan määrärahan osastonhoitajan (18plk.), yhdeksän 
sairaanhoitajan (15) ja kolmen sairaala-apulaisen (8) palkkaamista varten 1.4.1961 
lukien vuoden loppuun sairaalalautakunnan 23.6. ehdottamien vakinaisten viran-
haltijain tilalle (13.10. 2 682 §). 

Merkittiin tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoitus, että Hesperian sairaalaan ker-
tomusvuoden alussa perustettu sisätautien osaston apulaisylilääkärin virka oli 
hakukiellossa (13.4. 1 109 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä eräät Hesperian sairaalan muutostyöt yleis-
ten töiden lautakunnan ehdotuksen mukaisesti ja antaa suostumuksensa ko. töiden 
ja niistä aiheutuvien hankintojen suorittamiseen. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
että hyväksytyistä muutoksista ja lisäyksistä aiheutuneet kustannukset saatiin 
aikanaan ottaa huomioon valtionapuanomuksessa (18.2. 548 §, 5.5. 1 311 §, 2.6. 
1 584 §, 23.6. 1 796 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan asen-
nuttamaan sairaalan hermotautiosastorakennuksen paineilmaverkostoon 6 kpl. 
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itsestään sulkeutuvia venttiileitä, kustannuksiltaan 44 400 mk (15.9. 2 404 §) sekä 
asentamaan asiakirjahissin kolmen kerroksen välille enintään 1.32 4 mmk:n kustan-
nuksin (24.11. 3 126 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen jäljempänä 
mainittujen hankintojen ottamisesta valtionavustusten suorittamista koskevaan 
yleiseen suunnitelmaan: eeg-koneen ostamisesta ja asentamisesta aiheutuvat kustan-
nukset, yhteensä 2.65 mmk (11.2. 441 §, 13.4. 1 102 §); uuteen potilasrakennukseen 
hankittavien, keskusradioverkostoon liitettävien kaiuttimien arvioitu hankinta-
hinta, 310 000 mk (21.4. 1 171 §, 12.5. 1 369 §); ostettavien röntgenlaitteiden perus-
osan hankintahinta, 25437 100 mk, laitteiden hankintaa saatiin kuitenkin suorittaa 
valtionapukysymyksen ratkaisua odottamatta käyttämällä tarkoitukseen kertomus-
vuoden talousarvioon merkittyä ao. määrärahaa (31.3. 983 §); langattomien henkilön-
hakulaitteiden hankintahinta 2 253 750 mk (19.5. 1 441 §); uuden potilasrakennuk-
sen ja tarkkailuosaston valaisimien hankintahinta 5 918 806 mk (8.9. 2 334 §, 
27.10. 2 826 §); perushankintojen luontoisen irtaimiston hankintakustannukset 
2 148 171 mk (25.2. 626 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa tekemään kaupungin-
hallitukselle valtionavun anomista koskevan esityksensä Hesperian sairaalan uudis-
rakennukseen hankittavista kalustoesineistä ennen kertomusvuoden loppua ja 
oikeuttaa lautakunnan hankkimaan ehdottomansa, yhteensä 3 718 082 mk mak-
savat kalustoesineet valtionapuasian ratkaisua odottamatta (20.10. 2 763 §). 

Psykiatrisen vastaanotto-osaston yksi sosiaalihoitajan virka päätettiin jättää 
vakinaisesti täyt tämättä kauintaan 30.6.1961 saakka (4.8. 2 019 §). 

Pukinmäen hoitokoti. Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 25.2. 
hylännyt kaupungin valituksen, joka koski valtionavun saamista hoitokodin perus-
korjauskustannuksiin (31.3. 977 §). 

Kauniaisten hoitokoti. Kaupunginhallitus päätt i tyytyä sisäasiainministeriön 
päätökseen, jolla oli hylätty hoitokodin kalustonhankintakustannusten ottamista 
valtionapusuunnitelmaan koskeva anomus (27.5. 1 542 §). 

Nikkilän sairaalan avoinna olevaan 34. palkkaluokan ylilääkärinvirkaan valit-
tiin lääket. lis. Oscar Parland ja lääkintöhallitus antoi 16.5. hänelle määräyksen ko. 
virkaan (12.5. 1 379 §, 27.5. 1 540 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan palkkaamaan sairaalaan tila-
päisen kampaajan 12. palkkaluokan mukaisilla palkkaeduilla 1.9.—31.12. väliseksi 
ajaksi. Palkan maksamista varten kaupunginhallitus myönsi 150 320 mk erinäisiin 
hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista. Samalla kaupunginhallitus määräsi, 
että käsittely kampaamossa oli ilmainen sairaalan potilaille, mut ta että tarveaineista 
saatiin periä korvaus, joka permanentista oli 500 mk ja värjäyksestä 300 mk. Edel-
leen kaupunginhallitus päätti, että kampaajalla oli oikeus ottaa sairaalan kampaa-
mossa vastaan sairaalan henkilökuntaa varsinaisen työajan ulkopuolella (4.8. 
2 036 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1961 talousarvioehdotukseensa määrä-
rahan seuraavien uusien tilapäisten viranhaltijain palkkaamista varten sairaala-
lautakunnan 20.4. päivätyssä kirjelmässä esitettyjen vakinaisten viranhaltijain 
sijasta: kaksi osastonhoitajaa (18 plk.), sairaanhoitaja (15), toimistoapulainen (11), 
apulais varastonhoitaja (12) ja apteekkiapulainen (9) (13.10. 2 683 §). 
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2. Kaupunginhallitus 

Nikkilän sairaalan kolme avoinna olevaa sosiaalihoitajan virkaa päätettiin jättää 
vakinaisesti täyttämättä toistaiseksi ja kauintaan 30.6.1961 saakka (4.8. 2 019 §). 

Sairaalalautakuntaa kehotettiin kiireellisesti harkitsemaan, olisiko mahdolli-
suutta sijoittaa talossa Unioninkatu 45 toimiva Nikkilän sairaalan II sosiaalitoi-
misto Hesperian sairaalan valmistuvaan uudisrakennukseen tai, mikäli huonetilat 
eivät ko. tarkoitukseen riitä, esim. sairaalan poliklinikan entisiin huonetiloihin. 
Samalla olisi harkittava yhden 16. palkkaluokkaan kuuluvan tp. mielisairaanhoita-
jan viran lakkauttamista Nikkilän sairaalassa (13.10. 2 682 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että Nikkilän 
sairaalan hoitopaikkojen lukumääräksi vahvistettaisiin 1.1.1961 alkaen edelleen 
1 100, joista naisten hoitopaikkoja 700 ja miesten hoitopaikkoja 400. Lääkintöhalli-
tus vahvisti em. esityksen mukaiset hoitopaikkaluvut olemaan voimassa kauintaan 
31.12.1961 saakka (17.11. 3 037 §, 1.12. 3 207 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Nikkilän sai-
raalan perheasuntorakennusten pääpiirustukset. Samalla kaupunginhallitus päätti, 
ettei rivitalon rakentamiseen saanut ryhtyä toistaiseksi ja ennen kuin kaupungin-
hallitus on antanut siihen luvan. Mainittujen perheasuntorakennusten arvioidut ra-
kennuskustannukset olivat 178.5 9 mmk. Vielä kaupunginhallitus päätti antaa yleis-
ten töiden lautakunnalle luvan myöskin ko. rakennuksiin kuuluvan rivitalon raken-
tamiseen (7. 1. 70 §, 3. 3. 713 §, 1. 9. 2 273 §). 

Kaupunginhallitus päätti palauttaa Nikkilän sairaalan saunarakennuksen pää-
piirustusten hyväksymistä koskevan asian yleisten töiden lautakunnalle ja kehottaa 
lautakuntaa laatimaan uuden suunnitelman saunan rakentamiseksi siten, etteivät 
kustannukset ylitä 30 mmk:aa (7. 7. 1 961 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin tehdä esitys, että se hyväksyisi sairaalan uuden 
osastorakennuksen rakennussuunnitelman (22. 12. 3 415 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että sai-
raalan sähköjohtoasennusten peruskorjaustyöt otettaisiin valtionavustusten suorit-
tamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 17 649 530 mk:n määräisinä sekä piha-
maan sähköjohtojen ja ulkovalaistuksen peruskorjaustyöt 2 498 238 mk:n määräi-
sinä. Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää, että asiasta hankittaisiin rakennus-
hallituksen lausunto ennen kuin sisäasiainministeriö päättää asiasta (11.2. 444 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen seuraavien 
töiden ja hankintojen ottamisesta valtionavustusten suorittamista koskevaan ylei-
seen suunnitelmaan: 652 100 mk:n suuruiset irtaimiston hankintakustannukset 
(25. 2. 626 §); 1.3 mmk:n suuruiset, V osastorakennuksen yhteyteen rakennettavan 
naispotilaiden ulkoiluparvekkeen rakennustöiden arviokustannukset (18. 2. 545 §); 
I osastorakennuksen yhteyteen rakennettavan tuberkuloottisten miesten makuuhal-
lin 1.3 mmk:n suuruiset arviokustannukset (18. 2. 543 §); obduktio-osaston jäähdy-
tys tilojen laajentamisesta aiheutuvat 850 000 mk:n arviokustannukset (18. 2. 544 §). 

Sittemmin merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 29. 6. asian oltua val-
tioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä suostunut siihen, että Nikkilän 
sairaalan sähköjohtojen ja ulkovalaistuksen peruskorjaustyöt, 20 147 768 mk, 
I osastorakennuksen ulkoiluparvekkeen rakennuskustannukset 1 278 798 mk, V 
osastorakennuksen ulkoiluparvekkeen rakennuskustannukset 1 126 909 mk, ob-
duktio-osaston jäähdytystilojen lisäämisestä aiheutuneet kustannukset 850 000 mk, 
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2. Kaupunginhall i tus-

eli yhteensä 23 403 475 mk otettaisiin valtionavustusten suorittamista koskevaan 
yleiseen suunnitelmaan (1.9. 2 278 §). 

Edelleen merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli palauttanut sisä-
asiainministeriön uudelleen käsiteltäväksi asian, joka koski Nikkilän sairaalan perhe-
hoitopotilaita varten ostetun Ängslott-nimisen tilan kauppahinnan ja rakennusten 
korjauskustannusten hyväksymistä valtionavustusten suorittamista koskevaan ylei-
seen suunnitelmaan (11. 2. 440 §). Merkittiin tiedoksi sisäasiainministeriön ilmoitus, 
että ko. tilan kauppahinta ja ko. rakennusten muutos- ja korjauskustannukset oli 
otettu valtionapusuunnitelmaan 10 mmk:n määräisinä (29. 12. 3 475 §). 

Yleisjaosto oikeutti sairaalalautakunnan luovuttamaan Malmin sairaalan 200 l:n 
suuruisen taikinanalustuskoneen korvauksetta Nikkilän sairaalalle sillä edellytyk-
sellä, ettei Malmin sairaalaan hankittaisi uutta konetta. Koneen asennuskustannuk-
siin saatiin käyttää Nikkilän sairaalan määrärahoja Yleisten laitteiden kunnossapito 
(khn jsto 29. 3. 5 476 §). 

Nikkilän sairaalan tarpeeton irtaimisto ja rautaromu päätettiin myydä eniten 
tarjoavalle (khn jsto 31. 5. 5 828 §, 5. 7. 6 070, 6 073 §, 4. 10. 6 498 §). 

Yleisjaosto päätti, että sosiaalitoimiston sosiaalihoitaja Gunnel Kull saisi asua 
sairaalassa vuokraa maksamatta aikana 15. 9. 1959—15. 3. 1960 perehtyessään siellä 
psykoterapeuttiseen hoitoon (khn jsto 23. 2. 5 288 §). 

Sairaalalautakunnan käyttövaroista myönnettiin eräitä korvauksia vaurioitu-
neesta irtaimistosta ym. (khn jsto 2. 2. 5 181 §, 11. 10. 6 550 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan palovakuuttamaan Nikkilän sai-
raalan maatilalla olevan riihirakennuksen 6 mmk:n, kuivurin 1.5 mmk:n ja riihessä 
olevan viljan 2.1 mmk:n arvosta (13. 9. 2 402 §). 

Nikkilän B-sairaala, Salo. Kaupunginhallitus päät t i esittää lääkintöhallitukselle, 
että Nikkilän B-sairaalan C-rakennuksen lämpö- ja lämminvesijohtojen asennuksesta 
aiheutuvat, 1.5 mmk:n suuruiset arviokustannukset otettaisiin perustamiskustan-
nuksina valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan. Samalla 
kaupunginhallitus päätti, että työt saatiin aloittaa ja suorittaa valtionapukysymyk-
sen ratkaisua odottamatta (2. 6. 1 583 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti lääkintöhallitukselle esittää, että sairaalan 
keittiön jäähdytystilojen rakennustöiden arviokustannukset, 950 000 mk, otettaisiin 
perustamiskustannuksina valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suun-
nitelmaan (18. 2. 546 §). Ministeriö oli 29. 6. hyväksynyt mainitut kustannukset 
641 830 mk:n suuruisina (1. 9. 2 278 §). 

Kaupunginhallitus kehotti kiinteistölautakuntaa edelleenkin vakuuttamaan 
Nikkilän sairaalan Salossa olevan B-sairaalan rakennukset (15. 12. 3 364 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Salon B-sairaalan kahdelle sairaala-apulaiselle 
saatiin kaupunginhallituksen 3. 3. (ks. s. 148) tekemästä päätöksestä poiketen suorit-
taa 400 mk:n ateriakorvaus niiltä yhteensä 11 päivältä, jolloin he osallistuvat kau-
pungin sairaala-apulaisille Helsingissä toimeenpantaviin kursseihin (17. 11. 3 040 §). 

Nummelan sairaala. Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan suoritta-
maan Kivelän sairaalan tal.hoit. Veikko Kääriäiselle 17000 mk:n suuruisen palkkion 
sairaalan määrärahoista Muut palkkamenot siitä, että hän aikana 5.—29. 9. hoitaisi 
Nummelan sairaalan taloudenhoitajan tehtävät viran varsinaisen haltijan ollessa 
reservin kertausharjoituksissa (1.9. 2 280 §). 
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2. Kaupunginhall i tus-

Nummelan sairaalan henkilökunnalle myönnettiin oikeus seurata maksuttomasti 
sairaalassa järjestettäviä elokuvaesityksiä (11.2. 443 §). 

Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus tehdä rva Terttu West'in kanssa sopi-
mus kanttiinitoiminnan harjoittamisesta Nummelan sairaalassa 1. 12. alkaen toistai-
seksi (24. 11. 3 122 §). 

Nummelan sairaalan postiasemanhoitaja oikeutettiin aterioimaan sairaalassa 
20 mk:n aamuateria- sekä 100 mk:n päivä- ja ilta-ateriakorvausta vastaan kertomus-
vuoden loppuun saakka (18. 2. 551 §). 

Sairaalan määrärahoista Erilaatuiset menot päätettiin eräälle mielisairaanhoita-
jalle suorittaa 2 900 mk:n korvaus potilaan rikkomista silmälaseista (khn jsto 13. 9. 
6 377 §). 

Nummelan sairaalan vastaista kehittämistä ja sen rakennusten tarpeellisten kor-
jaus- ja muutostöiden suorittamista sekä mahdollisesti tarvittavien uudisrakennus-
ten rakentamista koskevan ehdotuksen laatiminen annettiin Nikkilän sairaalan 
uuden osastorakennuksen huoneohjelmaa laatimaan asetetun toimikunnan tehtä-
väksi (22. 9. 2 458 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen Nummelan sai-
raalan varavoimakoneen 1.7 mmk:aan nousevien hankinta- ja asennuskustannusten 
sekä 2 261 350 mk:n suuruisten perushankintojen luontoisen irtaimiston hankinta-
kustannusten ottamisesta perustamiskustannuksina valtionavustusten suorittamista 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan. Varavoimakoneen hankinta saatiin suorittaa 
valtionapukysymyksen ratkaisua odottamatta (13. 4. 1 103 §, 25. 2. 626 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 30 000 mk sairaalan erään vanhan puuvajan purkamistöiden suoritta-
mista varten (khn jsto 16. 8. 6 228 §). 

Tuberkuloositoimistoon päätettiin palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat 
(palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): 16. 4. lukien puoli-
päivätoimessa oleva farmaseutti (17) enintään kertomusvuoden loppuun (khn jsto 
12. 4. 5 555 §); 1. 2. lukien filminkehittäjän (11) sijasta röntgenteknillinen apulainen 
(13) (14. 1. 174 §); ajaksi 1. 1.—31. 12. 1961 vastaanottoapulainen (8) sillä perus-
teella, että 27. 12. avoimeksi tuleva apuhoitajan virka (12) jätettäisiin täyt tämät tä 
kauintaan 31. 12. 1961 saakka (22. 12. 3 412 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1961 talousarvioehdotukseensa määrä-
rahan arkistonhoitajan (15) palkkaamista varten tuberkuloositoimistoon (13. 10. 
2 683 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin asennuttamaan tuberkuloositoimiston 
rakennukseen ilmastointikojeiden lisäautomaatti, kustannuksiltaan 114 000 mk 
(13. 9. 2 404 §) sekä suorittamaan muutostyö, joka koskee pussitettujen roskien ko-
koamishuoneen erottamista henkilökunnan I kerroksen kahvihuoneen takaosasta 
(22. 9. 2 462 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä viiden juoma-altaan asentamisen 
tuberkuloositoimiston rakennukseen ja antaa yleisten töiden lautakunnalle luvan ko. 
lisätyön ja sen edellyttämän hankinnan suorittamiseen (17. 11. 3 039 §). 

Em. töistä ja hankinnoista aiheutuvat kustannukset oli aikanaan otettava huo-
mioon valtionapuanomuksessa. 
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2. Kaupunginhallitus-

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että tuberkuloositoimiston uudisraken-
nukseen ostettavien röntgenlaitteiden hankintahinta otettaisiin perustamiskustan-
nuksina valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 
18 037 290 mk:n määräisenä. Samalla kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakun-
nan tilaamaan ko. laitteet valtionapukysymyksen ratkaisua odottamatta sekä kehot-
ti lautakuntaa merkitsemään niiden hankintaa varten tarvittavan määrärahan v:n 
1961 talousarvioehdotukseensa (19. 5. 1 442 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että se ryhtyisi 
toimenpiteisiin hinnanalennuksen saamiseksi pienemmillekin tuberkuloosilääkepak-
kauksille kuin mitä Suomen Apteekkariyhdistyksen 26. 4. päivätyssä kiertokirjeessä 
oli mainittu sellaisissa tapauksissa, jolloin ko. lääkkeitä ostettiin Helsingin tuberku-
loositoimiston laskuun (4. 8. 2 022 §). 

Laakson sairaalaan päätettiin palkata seuraavat viranhaltijat: lääkintävoimis-
telija (15) ajaksi 1. 9.—31. 12. ja apumies (12) ajaksi 1. 4.—31. 12. Palkkojen mak-
samista varten myönnettiin erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 
yhteensä 466 080 mk (4. 8. 2 020 §, 17. 3. 837 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä rahatoimiston 11. palkkaluokan toimistoapu-
laisen virkaa viransijaisena hoitaneen Mirja Toivosen siirtymään virkasäännön 
11 §:n 2) kohdan mukaisesti 7. 3. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden 
loppuun Laakson sairaalan 11. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan tavanomai-
silla ehdoilla (3. 3. 701 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston 9. ja 11. 11. 1959 laati-
mat Laakson sairaalan pohjakerroksen ilmanvaihdon parantamista koskevan muu-
tostyön piirustukset n:o 1—3, lähettää ko. piirustukset työselityksineen ja kustan-
nusarvioineen lääkintöhallitukselle sekä anoa, että työ otettaisiin valtionavustusten 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 2.4 3 mmk:n määräisenä aikaisem-
min esitetyn 1.6 mmk:n asemesta. Ministeriö hyväksyi sittemmin ehdotuksen (21.1. 
241 §, 2. 6. 1 581 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti lääkintöhallitukselle tehdä esityksen jäljem-
pänä mainittujen hankintojen ja töiden ottamisesta valtionavustusten suorittamista 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan: sairaalaan hankittavan respiraattorin arviohinta 
650 500 mk (11. 2. 442 §, 10. 3. 767 §); sairaalan hallintorakennuksen muutostöiden 
10 mmk:n suuruiset arviokustannukset ja 2 799 597 mk:n suuruiset perushankintojen 
luontoiset irtaimiston hankintakustannukset (25. 2. 626, 628 §, 29. 12. 3 476 §); sai-
raalan itäisen potilaspavilj ongin makuuhallin vesieristyksen uusimisesta aiheutuvat 
4.5 mmk:n suuruiset arviokustannukset (1. 9. 2 274 §, 1. 12. 3 208 §). Sisäasiainmi-
nisteriö oli sittemmin hyväksynyt kaupunginhallituksen esitykset. 

Lääkintöhallituksen pyydettyä lisäselvitystä kaupunginhallituksen esityksestä, 
joka koski sairaalan uusien vuodeosastojen liinavaate- ja tekstiilihankintojen hyväk-
symistä valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan, kau-
punginhallitus päätti lähettää lääkintöhallitukselle työtupien asiasta antaman lau-
sunnon sekä esittää samalla, että ko. hankinnat otettaisiin mainittuun suunnitel-
maan 5 125 704 mk:n määräisinä aikaisemmin esitetyn 4 132 134 mk:n sijasta (4. 8. 
2 021 §, 8. 12. 3 275 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston 16. 6. 1958 laatimat 
pääpiirustukset sairaalan itäisen ja läntisen potilaspavilj ongin päätyparvekkeiden 
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muuttamisesta seurustelu- ja tupakkahuoneiksi sekä kehottaa yleisten töiden lauta-
kuntaa merkitsemään v:n 1961 talousarvioehdotukseensa 13.58 mmk ko. työtä var-
ten. Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että ko. työt hyväksyttäisiin valtion-
avustusta koskevaan yleiseen suunnitelmaan 14.28 mmk:n sekä potilaspaikkojen li-
säämisestä aiheutuvien kalustonhankintojen arviokustannukset 1.47 3 mmk:n mää-
räisinä (18. 2. 549 §, 9. 6. 1 678 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Blomstedt & 
Lämpenin laatiman, 17. 12. 1959 päivätyn ja molla 247 merkityn Laakson sairaalan 
talousrakennuksen yhdyskäytävän liittämistä sairaalan itäiseen potilaspavilj onkiin 
koskevien muutostöiden pääpiirustuksen sekä esittää lääkintöhallitukselle, että töis-
tä aiheutuvat kustannukset otettaisiin valtionavustusten suorittamista koskevaan 
yleiseen suunnitelmaan 6.3 5 mmk:n määräisenä (4. 2. 370 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä sisäasiainministeriön päätökseen, joka koski 
Laakson sairaalan sänkyjen ja yöpöytien hankkimista varten anotun valtionavus-
tuksen alentamista 185 100 mk:lla, eli hyväksymistä 1 287 900mk:ksi (6. 10. 2 611 §). 

Kaupunginhallitus päätti ottaa tutkittavakseen sairaalalautakunnan 23. 12. 1959 
tekemän päätöksen, joka koski eräiden Parantolaopiston opettajien oikeuttamista 
aterioimaan sairaalassa 100mk:n ateriakorvausta vastaan niinä päivinä, jolloin he 
toimivat sairaalassa ja hyväksyä päätöksen siten muutettuna, että aterioista perittäi-
siin luontoisetusäännön 22 §:n 2) kohdan mukaisesti palkkalautakunnan määräämä 
hinta (7. 1. 44 §). 

Eräälle sairaalan apumiehelle päätettiin suorittaa 8 210 mk:n korvaus virantoimi-
tuksessa rikkoutuneista silmälaseista (khn jsto 22. 11. 6 817 §). 

Malmin sairaala. Yleisjaosto päätti myöntää erinäisiin hallintomenoihin kuulu-
vista ao. määrärahoista 114240 mk yhden sairaanhoitajan (15) ja yhden huoltokes-
kuksen apulaisen (9) palkkaamista varten ajaksi 16. 11.—31. 12. (khn jsto 8. 11. 
6 726 §) sekä sairaalan määrärahoista Muut palkkamenot 250 740 mk työsopimus-
suhteessa olevan toimistoapulaisen (11) palkkaamiseksi ajaksi 16. 10. 1960—15.5. 
1961 (khn jsto 11. 10. 6 549 §, 20. 12. 7 032 §); sairaanhoidon pääluokkaan kuulu-
vista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnettiin 63 810 mk apteekkiapulai-
sen (9) ja sairaala-apulaisen (8) palkkaamiseksi ajaksi 1.—31. 12. (khn jsto 29. 11. 
6 864 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1961 talousarvioonsa tarvittavan mää-
rärahan kahden sairaanhoitajan (15) ja huoltokeskuksen apulaisen (9) palkkaamista 
varten Malmin sairaalaan (13. 10. 2 683 §). 

Sairaalan 17. palkkaluokkaan kuuluva emännän virka päätettiin jät tää täyt tä-
mättä toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes virkaa koskeva palkka-asia olisi 
ratkaistu (23. 6. 1 790 §). 

Kaupunginhallitus päätti täydentää v. 1957 (ks. s. 177) sairaalain päivystyksen 
järjestämisestä tekemäänsä päätöstä siten, että Malmin sairaalassa järjestettävä 
päivystysmääräysten 3) a kohdan mukainen apulaislääkäripäivystys koskee ko. päi-
vystystä sekä kirurgisten tautien että sisätautien osastoilla. Samalla kaupunginhalli-
tus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan ylittämään Malmin sairaalan määrärahoja 
Viranhaltijain sunnuntai- ja ylityö- sekä päivystyskorvaukset enintään 950 000 mk 
apulaislääkärien päivystyskorvausten maksamista varten (22. 9. 2 466 §). 
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Muuttaen v. 1957 (ks. s. 177) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti, että 
Malmin sairaalassa saatiin ruumiinavauksissa avustavalle sellaiselle henkilölle, jonka 
virkatehtäviin se ei kuulu, suorittaa 1 800 mk:n suuruinen palkkio jokaisesta ruu-
miinavauksesta 1.12. alkaen sillä edellytyksellä, ettei ko. tehtävään pystyvää henki-
löä saatu palkatuksi entisellä, 1 500 mk:n suuruisella palkkiolla (1. 12. 3 199 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että Malmin sairaalan 
hoitopaikkaluvuksi vahvistettaisiin 1.1. alkaen 155 (14. 1. 172 §), että sairaalan 
III kirurgisen osaston hoitopaikkaluvuksi vahvistettaisiin 19. 9. lukien 26, jolloin 
sairaalassa olisi yhteensä 96 kirurgista ja 85 sisätautien hoitopaikkaa, eli yhteensä 
181 hoitopaikkaa (29. 9. 2 540 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan jatkamaan eräiden sai-
raalan keskeneräisten töiden suorittamista. Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa lääkintöhallitukselle, että ko. töiden jatkaminen oli ollut välttämätöntä sekä 
esittää, että lääkintöhallitus hyväksyisi työt siten, että niistä aikanaan saataisiin 
sairaalalain mukaisesti valtionapua (17. 3. 843 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston 9.7.1959 laatimat, 
molla 1—2 merkityt Malmin sairaalan rakennuksen n:o 3 muutostöiden luonnospii-
rustukset sekä anoa lääkintöhallitukselta, että em. työt sekä saman rakennuksen 
ulkopuolisten vesi-, viemäri- ja sähköjohtojen uusimistyöt otettaisiin valtionavus-
tusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan vastaavasti 11.5 mmk:n ja 
800 000 mk:n määräisinä (18.2. 550 §, 7.4. 1 050 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus hyväksyi ko. rakennuksen saneeraustöitä koskevat, 
nrolla 1—8 merkityt, 24.4. päivätyt pääpiirustukset sekä päätti tehdä lääkintöhalli-
tukselle esityksen, että työstä aiheutuvia, yhteensä 19.3 mmk:n määräisiä kustan-
nuksia varten, joihin sisältyvät aikaisemmin esitetyt 12.3 mmkin kustannukset, 
myönnettäisiin perustamiskustannuksiin annettava valtionapu. Ministeriö hyväksyi 
esityksen (7.7. 1 960 §, 10.11. 2 964 §). Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti, 
että ko. töiden aloittaminen siirrettäisiin v:een 1961 (13.10. 2 686 §). 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus Malmin sairaalan rakennuksen 
n:o 4 saneeraustöitä koskevien piirustusten hyväksymisestä, jonka johdosta kaupun-
ginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että mainitut korjaus- ja muutostyöt 
hyväksyttäisiin 16.25 mmk:n määräisinä valtionapuun oikeuttavaksi (13.4. 1 105 §, 
9.6. 1 677 §). Edelleen kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan hankkimaan 
ko. rakennukseen tarvittavaa kalustoa 2 382 260 mk:n arvosta valtionapupäätöstä 
odottamatta (13.4. 1 107 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että sairaalaan saatiin hankkia kaksi Bog-Fluotec 
Mark. 2 -merkkistä nukutuskojetta ja yksi leikkauskystoskooppi sekä leivänleik-
kuukone valtionapukysymyksen ratkaisua odottamatta (12.5. 1 374 §, 13.9. 2 401 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 9.11. hyväksynyt Malmin sai-
raalan kertomusvuoden perustamiskustannusten luontoiset kaluston hankinnat 
otettaviksi valtionavustusten suorittamista koskevaan suunnitelmaan 6 500 420 
mk:n määräisinä. Samalla kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esi-
tyksen sairaalan irtaimiston lisähankintojen ottamisesta valtionavustusten suorit-
tamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 801 393 mk:n määräisinä sekä oikeuttaa 
sairaalalautakunnan suorittamaan kyseiset hankinnat valtionapukysymyksen rat-
kaisua odottamatta (15.12. 3 367 §). 
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Malmin sairaalan röntgenosaston käytöstä poistettu Bucky-merkkinen tutkimus-
pöytä päätettiin luovuttaa röntgenteknillisten apulaisten kursseja järjestävälle 
toimikunnalle 5 000 mk:n korvausta vastaan (klm jsto 23.2. 5 286 §). 

Sairaanhoitajakoulu. Kaupunginhallitus päätti, että sairaanhoitajakoulun oppi-
laiden matkoista kaupungin alueen ulkopuolella oleviin opetuskohteisiin aiheutuvat 
matkakustannukset saatiin korvata kaupungin varoista, kuitenkin enintään 400 mk 
matkaa kohti. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää sairaanhoidon pääluok-
kaan kuuluvista käyttövaroistaan 100 000 mk kertomusvuonna maksettavia kus-
tannuksia varten sekä kehottaa sairaalalautakuntaa vastaisuudessa merkitsemään 
talousarvioehdotukseensa tarvittavat määrärahat ko. kustannuksia varten (10.3. 
765 §). 

Helsingin yliopistollinen keskussairaala. Merkittiin tiedoksi Helsingin yliopistol-
lisen keskussairaalaliiton liittohallituksen ilmoitus, että kaupungin käytössä 
v:n 1959 aikana oli ollut n. 45 000 hoitopäivää, eli n. 120 hoitopaikkaa enemmän kuin 
v. 1958. Poliklinikkakäyntejä oli v. 1959 ollut 202 659, kaupungin käyttöosuuden 
ollessa vain 184 528. V. 1958 oli hoitopäivien vajaus 10 kk:n ajalta ollut 100 000 
v:n 1959 vastaavan luvun ollessa 75 000 (4.2. 371 §). 

Lääninhallitus oli 1.12.1959 antamallaan päätöksellä katsonut, että kaupunki 
asiaa koskevien lakien ja määräysten mukaan oli velvollinen suorittamaan valtiolle 
osallistumismaksunaan Helsingin yliopistollisen keskussairaalan rakentamiskustan-
nuksista sen määrän, jonka lääkintöhallitus oli laskuttanut, huolimatta siitä, että 
kaupunki oli ryhtynyt vaatimaan laskutetun määrän alentamista. Asiasta oli pyy-
detty laamanni Cavoniuksen lausunto. Tässä oli mm. viitattu sairaalalain 13 §:n 
2 momenttiin, jonka mukaan kunta oli velvollinen suorittamaan maksuosuutensa 
sen suuruisena kuin se on laskutettu, vaikka laskun summa olisikin riidallinen ja sen 
alentamista olisi jo ryhdytty vaatimaan. Kaupunginhallitus päätt i kehottaa yleisten 
töiden lautakuntaa suorittamaan tarkoitusta varten varatuista määrärahoista lää-
kintöhallitukselle sisätautien- ja kirurgian klinikan sekä sen irtaimiston kustannuk-
sia vastaavan osan lääkintöhallituksen prosentuaalisesta laskusta, eli 101 801 150 
mk. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa valittamaan lää-
ninhallituksen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja anomaan ko. pää-
töksen kumoamista muilta, laamanni Cavoniuksen lausunnossa lähemmin maini-
tuilta osilta ja sanotussa lausunnossa esitetyillä perusteilla. Edelleen kaupunginhalli-
tus päätti kehottaa asiamiestoimistoa peruuttamaan korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa kaupungin puolesta vireillepannun valituksen lääninoikeuden 2.6.1959 anta-
masta päätöksestä, sikäli kuin se koskee em. 101 801 150 mk:n suuruista prosentuaa-
lista osuutta sisätautien- ja kirurgian klinikan perustamiskustannuksista (7.1. 76 §). 
Huolimatta kaupungin valituksesta ja siitä, että em. asia vielä oli ratkaisematta oli 
lääkintöhallitus sittemmin jättänyt ko. päätöksen kaupunginvoudin täytäntöön-
pantavaksi. Kaupunginvouti oli ulosottolain 3 §:ään vedoten ilmoittanut toimitta-
vansa ulosmittauksen, ellei kaupunki asettaisi panttia tai takausta maksettavaksi 
tuomitusta määrästä. Kaupunginhallitus päätti asettaa vielä suorittamatta olevan 
92 259 444 mk:n vakuudeksi kaupunginvoudille pankkitalletustodistuksen (7.4. 
1'052 §). 

Korkein hallinto-oikeus oli asiaa sittemmin tutkiessaan hyväksynyt kaupungin 
omaksuman kannan, jonka mukaan kuntia ei voida velvoittaa suorittamaan osallis-
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tumismaksua, siltä osin kuin keskussairaalan rakennussuunnitelmaa ja piirustuksia 
ei ollut asianmukaisesti hyväksytty. Korkein hallinto-oikeus olikin tämän vuoksi 
poistanut eräät lääkintöhallituksen arvioimat rakentamis- ym. kustannukset ja 
alentanut kaupungin maksettavaksi määrättyä osuutta. Osallistumismaksusta 
kaupunki oli jo suorittanut korkeimman hallinto-oikeuden määräämät 139 121 636 
mk. Edelleen korkein hallinto-oikeus oli poistanut lääkintöhallituksen v:n 1957 
perustamiskustannuksiin lisäämät määrät ja alentanut kaupungin maksettavan 
osuuden 20 166 258 mkiaan, jonka määrän kaupunki jo oli suorittanut. Kaupungin 
maksettavaksi oli määrätty yhteensä 159 287 894 mk, joka jo oli suoritettu. Mikäli, 
ja silloin kun keskussairaalan henkilökunnan asuntoloiden sekä keittiö-, pesula- ja 
hallintorakennuksen piirustukset on asianmukaisesti vahvistettu, joutuu kaupunki 
kuitenkin osallistumaan perustamiskustannuksiin vastaavasti 31 262 276 mk:n ja 
25 011 460 mk:n määrällä. Kaupunginhallitus päätti merkitä ilmoituksen tiedoksi 
sekä myöntää yleisistä käyttövaroistaan 380 100 mk laamanni Cavoniuksen laskun 
maksamista varten (4.8. 2 044 §). 

Lääkintöhallituksen peruutettua sittemmin ko. päätöksensä oli vakuus palau-
tettu takaisin kaupungille. Kun kaupungin korkeimmalle hallinto-oikeudelle jättämä 
muutoksenhakuanomus siten oli vailla perustetta, kaupunginhallitus päätti antaa 
asiamiestoimiston tehtäväksi ilmoittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle, että kau-
punki luopuu em. hakemuksestaan (6.10. 2 612 §). 

Lääkintöhallituksen kirjelmän johdosta kaupunginhallitus päätti kehottaa yleis-
ten töiden lautakuntaa suorittamaan lääkintöhallitukselle kaupungin osuutena 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan v:n 1959 perustamiskustannuksista 
86 653 576 mk käyttäen tarkoitukseen tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokkaan kuuluvia ao. määrärahoja (7.7. 1 965 §). 

Merkittiin tiedoksi kiertokirje, joka koski jäsenkunnilta kertomusvuoden II 
neljännekseltä perittävien ennakkojen maksuajan siirtämistä (7.4. 1 037 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaalavirastoa suorittamaan keskussairaala-
liitolle 15.10. mennessä liiton laskun mukaisen varsinaisten menojen ja pääoma-
menojen IV ennakkomaksuerän yhteensä 106 030 309 mk erinäisiin sairaanhoito-
menoihin kuuluvista ao. määrärahoista. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 
opetus- ja sairaalatointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa esittämään Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan liittohallitukselle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin 
jäsenkuntien hoitopäivämaksujen ennakkojen perimiseksi siten, että ennakot vas-
taisivat ao. kunnan todennäköistä hoitopaikkojen käyttöä ko. vuosineljänneksen 
aikana, tai että niiltä jäsenkunnilta, jotka ylittävät käyttöoikeutensa, ryhdyttäisiin 
perimään lisämaksua jokaiselta tällaiselta ylimenevältä hoitopäivältä (13.10. 2691 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton liittohalli-
tus oli 12.7. päättänyt hyväksyä munuaiskojeosaston käyttämisestä tehtävän sopi-
muksen kaupunginvaltuuston hyväksymässä muodossa. Samalla liittohallitus oli 
valtuuttanut puheenjohtajansa, prof. Erkki Leikolan ja hallintojoht. Alpo Asteljoen 
allekirjoittamaan ko. sopimuksen (4.8. 2 024 §). 

Kätilöopisto. Kaupunginhallitus päätti, samalla kun lääkintöhallitukselle ilmoi-
tettiin kaupunginvaltuuston 6.4. (ks. s. 45) tekemästä kätilöopiston sairaalan luo-
vuttamista Helsingin yliopistolliselle keskussairaalalle koskevasta päätöksestä, 
huomauttaa, ettei kaupunginhallitus kaupunginvaltuuston päätökseen sisältyvät 

232 



2. Kaupunginhallitus-

ehdot huomioon ottaen katsonut voivansa maksattaa lääkintöhallituksen kaupun-
gin osuutena kätilöopiston v:n 1958 rakentamiskustannuksista velkomaa 56 035 277 
mk:n, eikä v:n 1959 rakentamiskustannuksista velkomaa 186 767 125 mk:n määrää 
(13.4. 1 104 §, 27.10. 2 824 §). 

Yleisjaosto päätti kehottaa asiamiestoimistoa ryhtymään toimenpiteisiin yhteis-
toiminnassa revisioviraston kanssa kaupungin edun valvomiseksi kätilöopiston 
jutussa (khn jsto 23.2. 5 284 §). 

Merkittiin tiedoksi asiamiestoimiston ilmoitus, että hovioikeudessa oli 7.3. 
aloitettu kätilöopistoa koskeva oikeudenkäynti, joissa eräille henkilöille vaadittiin 
rangaistusta (24.3. 894 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupungin puolesta haeta muutosta hovioikeu-
den 23.5. tekemään päätökseen, joka koski kätilöopiston rakentamista ja jossa hovi-
oikeus oli todennut, etteivät syytteessä mainitut teot välittömästi koskeneet kau-
punkia, joten kaupunkia ei ollut pidettävä asianomistajana jutussa (9.6. 1 685 §). 

Eduskunnan oikeusasiamies oli sittemmin ilmoittanut, että valtakunnanoikeus 
kokoontuisi 18.1.1961 käsittelemään kätilöopiston juttua, jolloin kaupunki asian-
omistajana voisi esittää vaatimuksia syytteessä olevia henkilöitä vastaan. Kaupun-
ginhallitus päätti, että kaupunki esittää asianomistajana korvausvaatimuksensa 
valtakunnanoikeudessa vireillä olevassa ent. ministereitä, kansanedustajia Aarre 
Simosta ja Vilho Väyrystä sekä maaherra Urho Kiukasta vastaan ajettavassa virka-
rikosta koskevassa jutussa. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa revisioviras-
toa kiireellisesti ja hyvissä ajoin ennen valtakunnanoikeuden istuntoa selvittämään 
em. syytettyjen toimenpiteistä kaupungille mahdollisesti aiheutuneiden vahinkojen 
suuruuden ja antamaan selvityksensä asiamiestoimiston käytettäväksi, jonka tulisi 
huolehtia siitä, että kaupunki on edustettuna ko. istunnossa (29.12. 3 483 §). 

Lapinlahden sairaala. Kaupunginhallitus päätti muuttaen v. 1959 (ks. s. 254) 
tekemäänsä päätöstä tyytyä valtion ja kaupungin välisessä, Lapinlahden sairaalan 
luovuttamisesta aiheutuvia korvauksia koskevassa asiassa 30.9.1959 annettuun 
välitystuomioon (21.1. 242 §). 

Boijen sairaala ja synnytyslaitos. Kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaala-
lautakuntaa heti irtisanomaan prof. O. A. Boijen sairaalan ja synnytyslaitoksen 
kanssa tekemänsä sopimuksen päättyväksi 31.7. (28.4. 1 224 §). 

Allergiasairaala. Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä Aller-
giatutkimussäätiön laadituttamat suunnitellun allergiasairaalan piirustukset 26.11. 
korjatussa muodossa sekä sairaalan kustannusarvion sillä edellytyksellä, että säätiö 
suostuu siihen, ettei kaupunki ole velvollinen sen ja säätiön kesken 8.10.1955 tehdyn 
hoitopaikkojen varaamista sairaalassa koskevan sopimuksen perusteella mihinkään 
suorituksiin, ennen kuin kaupunginhallitukselle olisi esitetty uuden sairaalan perus-
tamiseen myönnetty lääkintöhallituksen lupa. Samalla kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa Allergiatutkimussäätiölle, että se hyväksyessään uuden allergiasairaalan 
piirustukset ja kustannusarvion on ottanut huomioon säätiön 14.11. kaupunginhalli-
tukselle lähettämässään kirjelmässä antamat lupaukset siitä, että säätiö suostuu neu-
vottelemaan kaupungin 8.10.1955 tehdyllä sopimuksella varaamien hoitopaikkojen 
lukumäärän muuttamisesta ja ettei säätiö tule vaatimaan kaupungilta sen ko. sopi-
muksessa säätiölle myöntämän lainan suorittamista, ennen kuin kaupungin ja sää-
tiön välillä on päästy lopulliseen sopimukseen kaupungin hoitopaikkojen lukumää-
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rästä, sekä pyytää säätiöltä lausuntoa siitä, suostuuko säätiö ko. hoitopaikkojen 
varaamista koskevan sopimuksen muuttamiseen ja tarkistamiseen sairaalalauta-
kunnan lausunnossa ehdotetulla tavalla, jotta asia saataisiin ensi tilassa kaupungin-
valtuuston ratkaistavaksi (15.12. 3370 §). 

Ammattilääketieteen säätiön työterveyslaitos. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
mainitulle laitokselle maksettavaksi korvaukseksi 7 0 x 7 0 mm:n pienoisröntgen-
kuvasta tuberkuloosijoukkotarkastuksen yhteydessä 90 mk/kpl (7.7. 1 948 §). 

Helsinkiläisten vanhusten poliklinikka. Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan tekemään Societas Gerontologica Fennica -nimisen yhdistyksen kanssa 
sopimuksen helsinkiläisten vanhusten poliklinikan ylläpitämisestä kertomusvuonna 
käyttämällä tarkoitukseen kertomusvuoden talousarvioon sitä varten varattua 
määrärahaa (11.2. 433 §). 

Lastenlinnan lisärakennuksen rakennuskustannukset. Kaupunginhallitus päätti 
määrätä sairaalatoimen toim. joht. Reino Oksasen kaupungin edustajaksi Helsingin 
Lastenlinnassa 20.2. pidettävään neuvottelutilaisuuteen. Samalla kaupunginhallitus 
päätti yhtyen kaupunginlakimiehen 13.2. päivätyssä lausunnossa omaksuttuun 
kantaan lähettää lausunnosta jäljennöksen sairaalatoimen toimitusjohtajalle nouda-
tettavaksi ohjeena sanotussa neuvottelutilaisuudessa, kuitenkin sellaisella varauk-
sella, että kaupunki suostuu kaupunginlakimiehen puoltamaan järjestelyyn vain 
siinä tapauksessa, että kaikki muutkin tilaajakunnat suostuvat tällaiseen järjeste-
lyyn (18.2. 560 §).. 

Meltolan parantola. Espoon kunnan tiedusteltua, voitaisiinko Meltolan paranto-
lasta luovuttaa hoitopaikkoja kunnalle kaupunginhallitus päätti, ettei asia siinä vai-
heessa antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että Espoon kunnanhallitukselle 
lähetettäisiin jäljennös sairaalalautakunnan lausunnosta. Tässä oli mainittu, että 
lähivuosien parantolahoitotarvetta ei voitu arvioida, ennenkuin kaupungin väestön 
pakollinen pienoisröntgenkuvaus olisi suoritettu loppuun, mikä tapahtuisi arviolta 
v:n 1961 ja 1962 vaihteessa. Sairaalalautakuntaa kehotettiin antamaan asiasta 
lopullinen lausuntonsa noin vuoden kuluttua (29.12. 3 479 §). 

Hoitopaikkojen varaaminen Hattelmalan sairaalasta. Kaupunginhallitus oikeutti 
sairaalalautakunnan tekemään Etelä-Hämeen mielisairaanhuoltopiirin kuntain-
liiton kanssa sopimuksen 20 hoitopaikan varaamisesta Hattelmalan sairaalasta helsin-
kiläisiä mielitautipotilaita varten 1.1.1961 alkaen sillä edellytyksellä, et tä kaupun-
ginvaltuusto merkitsee v:n 1961 talousarvioon tarkoitusta varten 7.168 mmk:n suu-
ruisen määrärahan kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti (24.11. 3 133 §). 

Teini-ikäisille tarkoitetun poliklinikan toiminnan tukeminen. Samfundet Folk-
hälsan i Svenska Finland -nimisen yhdistyksen anomuksesta kaupunginhallitus 
päätti ehdollisesti merkitä v:n 1961 talousarvioehdotukseensa 400 000 mk avustuk-
sen suorittamista varten em. yhdistyksen ylläpitämän, teini-ikäisille tarkoitetun 
poliklinikan toiminnan tukemista varten. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
yhdistyksen tulee, mikäli kaupunginvaltuusto merkitsee avustusmäärärahan v:n 
1961 talousarvioon, lähettää poliklinikkaa koskeva vuosikertomus ja tilinpäätös 
niiden valmistuttua sairaalalautakunnalle (13.10. 2 689 §). 

Saadakseen aikaan kiinteämmän yhteistyön sairaala-alalla, olivat eri sairaalan-
omistajaryhmät ehdottaneet, että perustettaisiin yhteinen neuvottelukunta, joka 
käsittelisi sairaalalainsäädännön alaiset sairaalahallintoa ja -taloutta koskevat 
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asiat sekä niiden viranhaltijain palkkaus- ym. kysymykset. Ehdotuksen johdosta 
kaupunginhallitus päätti, että kaupunki osallistuu mainitun sairaala-alan neuvot-
telukunnan toimintaan. Kaupungin edustajiksi neuvottelukuntaan valittiin opetus-
ja sairaalatointa johtava apulaiskaupunginjohtaja sekä teollisuus- ja rakennustointa 
johtava apulaiskaupunginjohtaja ja heidän varamiehikseen sairaalatoimen toim. 
joht. Reino Oksanen ja palkkalautakunnan toimiston toim. pääll. Erkki Salmio siten, 
että Oksanen toimisi ensi sijaisesti opetus- ja sairaalatointa johtavan apulaiskau-
punginjohtajan sekä Salmio teollisuus- ja rakennustointa johtavan apulaiskaupun-
ginjohtajan varamiehenä. Edelleen kaupunginhallitus päätti nimetä toim. pääll. 
Salmion edustajaksi neuvottelukunnan sihteeristöön. Lisäksi kaupunginhallitus 
päätti periaatteessa hyväksyä ehdotetun sopimusluonnoksen sillä edellytyksellä, 
että sen teksti vielä tarkistettaisiin ja että siihen sisällytettäisiin määräys jäsenen 
irtisanomisoikeudesta sekä että neuvottelukunnalle harkittaisiin sopiva nimi, minkä 
jälkeen lopullisen sopimusluonnoksen teksti oli esitettävä neuvottelukunnan jäsen-
ten hyväksyttäväksi (19.5. 1 443 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä Sairaalaliitto-
jen neuvottelukunnan asettamista koskevan seuraavan sopimuksen: 

Sopimus 

Allekirjoittaneet sairaalaliitot ja Helsingin kaupunki paikallissairaalan omistaja-
na ovat todenneet välttämättömäksi muodostaa tähän sopimukseen perustuvan 
neuvottelukunnan valvomaan sairaalanomistajien yhteisiä etuja sekä kehittämään 
niiden välistä yhteistoimintaa. 

i §• 
Neuvottelukunnan tehtävänä on oma-aloitteisesti tai jäsenten aloitteesta; 
tutkia ja selvittää 3 §:ssä mainittuja asioita, 
käydä niiden johdosta neuvotteluja valtiovallan, järjestöjen ja tarvittaessa 

muidenkin kanssa, 
antaa näitä asioita koskevia suosituksia ja lausuntoja sekä tehdä niistä aloit-

teita. 
Neuvottelukunnan tehtävänä on edustaa jäseniään niissä elimissä, joissa edel-

lytetään kaikkien neuvottelukunnan jäsenten yhteistä edustusta. 
Tämän lisäksi neuvottelukunta ryhtyy tutkimaan edellytyksiä sairaalaliiton 

perustamiseksi. Neuvottelukunta tulee suorittamansa tutkimuksen perusteella 
määrittelemään myöhemmin erikseen kantansa liiton perustamiseen nähden. Mikäli 
tämä kannanotto on myönteinen, neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu myös uuden 
liiton sääntöjen laatiminen ja liiton tulevan toiminnan järjestely. 

2 §• 
Neuvottelukunnan nimenä on Sairaalaliittojen neuvottelukunta. 

3 §• 
Neuvottelukunnan käsiteltävien kysymysten tulee yleensä olla laajakantoisia tai 

periaatteellisesti merkityksellisiä ja jäsenistön yhteistä intressipiiriä koskevia sekä 
käsittää lähinnä; 
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viranhaltijain ja muitten toimihenkilöitten palvelussuhdetta, palkkausta, eläk-
keitä, luontoisetuja yms., sekä 

kuntainliitto- ja sairaalatoimintaa koskevan lainsäädännön sairaalahallintoa ja 
-taloutta koskevia määräyksiä (valtion avut yms.) ja niihin liittyviä kysymyksiä. 

4 §• 

Kullakin jäsenellä on oikeus nimetä neuvottelukuntaan kaksi edustajaa ja näille 
kaksi varamiestä. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi 
varapuheenjohtajaa kalenterivuodeksi kerrallaan kuitenkin siten, että ensimmäisen 
kerran puheenjohtajat valitaan vuoden 1961 loppuun saakka. 

Neuvottelukunnan sihteeristön muodostavat neuvottelukunnan itselleen valitse-
ma asiamies sekä kunkin jäsenen nimeämä edustaja. Neuvottelukunnan puheenjoh-
tajalla ja varapuheenjohtajilla on oikeus osallistua sihteeristön kokouksiin. 

5 §• 

Neuvottelukunnan tekemät päätökset ovat suositusluontoisia. Jäsenet pyrkivät 
kuitenkin neuvottelukunnan toimialaan kuuluvissa kysymyksissä noudattamaan 
yhteistoiminnan vaatimia yleisiä periaatteita sekä pidättyvät erillisneuvotteluista ja 
-ratkaisuista, milloin neuvottelukunta on päättänyt ryhtyä neuvottelemaan sen 
toimialaan kuuluvista kysymyksistä. 

Tehtäessä ratkaisuja neuvottelukunnan toimialaan kuuluvista asioista on vähin-
tään neljän jäsenen edustajan oltava mukana asiasta päätettäessä. 

6 §• 

Neuvottelukunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esitysten laadinnasta 
sekä asioiden esittelystä huolehtii sihteeristö neuvottelukunnan päätöksen mukai-
sesti. 

Asiamiehen on huolehdittava siitä, että neuvottelukunnalle tarkoitetut asiat 
saatetaan viipymättä neuvottelukunnan käsiteltäväksi. 

Ilmoitus neuvottelukunnan kokouksesta on lähetettävä edustajille vähintään 
14 päivää ja kokouksen esityslista vähintään 7 päivää ennen kokousta. 

7 §. 

Jäsenet sitoutuvat antamaan neuvottelukunnalle käyttöön kaikki asioiden sel-
vittämisessä tarpeelliset tiedot. 

8 §• 

Neuvottelukunnan jäsenten neuvottelukunnassa ja sihteeristössä olevien edusta-
jien matkoista, kokouspalkkioista ym. kuluista vastaavat jäsenet kukin omien edus-
tajiensa osalta. Muista neuvottelukunnan toiminnasta aiheutuvista kustannuksista 
maksavat Keskussairaalapiirien Liitto r.y., Mielisairaanhuoltopiirien Liitto r.y. ja 
Tuberkuloosipiirien Liitto r.y. kukin 3/12, Helsingin kaupunki 2/12 ja Aluesairaalain 
Liitto r.y. 1/12. 
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9 §• 

Sikäli kuin paikallissairaaloiden omistajat sopivat niitä yhteisesti edustavan 
elimen perustamisesta, varataan tälle elimelle mahdollisuus myöhemmin liittyä 
tähän sopimukseen. Mainitun elimen edellytetään tällöin edustavan myös Helsingin 
kaupunkia. 

10 §. 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan kuuden kuu-
kauden irtisanomisajalla (9. 6. 1 682 §). 

Sairaalaliittojen neuvottelukunnan toiminnasta aiheutuvia kustannuksia varten 
päätettiin suorittaa 160 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(khnjsto 16.8. 6 226 §, 13.12. 6 974 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltovirasto. Huoltolautakunta oikeutettiin perustamaan uusi huoltotoimisto. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa huolehtimaan n. 
150 m2:n suuruisen huonetilan vuokraamisesta toimistoa varten mieluimmin Hertto-
niemestä. Kaupunginvaltuustolle päätettiin esittää, että huoltolautakunta oikeu-
tettaisiin ylittämään tp. viranhaltijain tilillä olevaa määrärahaa enintään 9.888 mmk 
jäljempänä mainittujen 32 viranhaltijan palkkaamista varten ajaksi 1. 6.—31. 12. 
(palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): kanslianesimies (22), 
apulaiskanslianesimies (21), 11 huoltotarkastajaa (20), 2 huoltosisarta (16), kassan-
hoitaja ja 2 toimistoapulaista (14), 6 toimistoapulaista (12) ja 8 toimistoapulaista 
(11). Samalla kaupunginhallitus päätti, että v. 1959 (ks. s. 256) avoimeksi jätetyt 
kaksi kanslianhoitajan virkaa edelleenkin säilytettäisiin huolto virastossa, mut ta että 
toinen niistä saataisiin täyttää vakinaisesti vasta uuden huoltotoimiston perustamis-
vaiheessa ja toinen laitostoimiston alettua toimintansa Koskelan sairaskodin yhtey-
dessä. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltotautakuntaa selvittämään, 
mitä mahdollisuuksia olisi olemassa II, I I I ja VII huoltotoimiston yhdistämiseen ja 
miten tämä vaikuttaisi huolto viraston henkilökunnan määrään. Samalla olisi huolto-
lautakunnan sopivaksi katsomassaan laajuudessa kokeiltava sellaista järjestelmää, 
että kahdella huoltotarkastajalla olisi yhteinen piiri jolloin tarkastajat toimisivat 
vuoropäivinä kentällä ja toimistossa. Lautakunnan olisi yhteistoiminnassa järjes-
telytoimiston kanssa ryhdyttävä toimenpiteisiin huoltotoimistoissa suoritettavien 
toimistotöiden yksinkertaistamiseksi ja vähentämiseksi. Edelleen olisi lautakunnan 
tehtävä eri esitys puhelinvaihteen hankkimiseksi uuteen huoltotoimistoon ja määrä-
rahan myöntämiseksi toimiston kaluston ja koneiden hankkimista varten (5. 5. 
1 300 §, 23. 6. 1 784 §). 

Seuraavat tp. virastotyöntekijät määrättiin virkasäännön 11 §:n 2) kohdan mu-
kaisesti siirtymään 1. 6. lukien jäljempänä mainittuihin huoltoviraston virkoihin: 
18. palkkaluokan virastotyöntek. Sirkka Korhonen 20. palkkaluokan kanslianhoita-
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