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sakkoja pienemmistä rikkomuksista, kuten väärästä pysäköinnistä yms. Mainituilla 
toimenpiteillä vähennettäisiin mm. raastuvanoikeuden työtaakkaa. Poliisilaitos oli 
lausunnossaan todennut, että voimassa olevan rangaistusmääräysmenettelyn muut-
tamista tutkii valtion asettama komitea, joka lähiaikoina jättänee mietintönsä val-
tioneuvostolle. Saadun tiedon mukaan komitea on erikoisesti tutkinut vähäisissä 
liikennerikkomuksissa noudatettavaa menettelyä ja niistä aiheutuvia rangaistuksia. 
Poliisilaitos ei pitänyt tarpeellisena antaa aloitteesta perusteltua lausuntoa, koska 
em. komitea tutki juuri aloitteessa esitettyjä asioita. Kaupunkiliiton toimisto oli 
yhtynyt poliisilaitoksen lausuntoon. Kaupunginhallituksen mielestä asian ei tulisi 
antaa aihetta toimenpiteisiin. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi 
selvitykseksi (15.3. 201 §). 

Huoneenvuokralautakunnat. Vt Vanhanen ym. olivat 1.3. tehneet aloitteen esi-
tyksen tekemiseksi Kaupunkiliitolle huoneenvuokrasäännöstelylain voimassaoloajan 
pidentämisestä Helsingissä, jonka asuntotilanne oli vaikein koko maassa. Vuokra-
säännöstelyn lopettaminen aiheuttaisi mm. vuokrien huomattavan kohoamisen, 
joka taas tekisi heikoimmassa taloudellisessa asemassa oleville mahdottomaksi hank-
kia asuntoa vapailta markkinoilta. Kaupunkiliiton toimisto oli asian johdosta ilmoit-
tanut, että sosiaaliministeriön 1.3. asettama toimikunta, jonka tehtävänä on laatia 
selvitys Helsingin ja Tampereen asunto- ja vuokratilanteesta, saisi todennäköisesti 
tehtävänsä suoritetuksi kevään kuluessa, joten yksityiskohtaisemman lausunnon 
antaminen ei ollut aiheellista. Myöskin kaupunginhallitus oli todennut, että koska 
valtion taholta oli jo ryhdytty asiassa toimenpiteisiin, ei esityksen tekemiseen kau-
pungin puolelta ollut aihetta. Kaupunginhallitus katsoi eo. riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (1.3. 171 §, 29.3. 247 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitoksen eräiden virkojen siirtäminen ylempään palkkaluokkaan ks. s. 10. 
Vesi- ja viemärijohtojen uusiminen. Pääpaloaseman Korkeavuorenkatu 39:ssä 

sijaitsevan asuintalon liittämiseksi kaukolämmitysverkkoon oli talousarvioon varat-
tu tarvittavat määrärahat. Lämmin vesi j ohtojen asennustyön yhteydessä oli havait-
tu, että vanhat vesi- ja viemärijohdot olivat niin huonossa kunnossa, että niiden 
uusiminen olisi suoritettava ensi tilassa. Kun lämpimän veden nousuj ohtoja varten 
j ouduttiin hakkaamaan putkisyvennykset, pidettiin tarkoituksenmukaisimpana 
uusia samalla talon vesi- ja viemärijohdot. Valtuusto myönsi tarkoitusta varten 
tarvittavan määrärahan, 13 mmk (20.9. 631 §). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden sekä sairaanhoito s air a alain ulkopuolella 

Terveydenhoitoviraston kansliaosastolle päätettiin 1.1.1962 lukien perustaa kaksi 
12. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaa (6.9. 570 §). 

Elintarviketeollisuuden tarkastuksen ja valvonnan tehokkuuden tutkimiseksi teke-
mässään aloitteessa vt Hakulinen ym. ehdottivat, että kaupunginhallitus asettaisi 
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kiireellisesti toimikunnan selvittämään, onko kaupungin elintarvikkeiden valmis-
tuksen tarkastus riittävän tehokkaalla tavalla järjestetty ja ellei ole, selvittämään 
mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä mahdollisimman tehokkaan tarkastuksen ja 
valvonnan aikaansaamiseksi. Terveydenhoitolautakunta mainitsi lausunnossaan 
viranomaisten voivan lainsäädännön perusteella puuttua elintarvikkeiden valmis-
tukseen ja kauppaan. Tällaisia erikoislakeja ovat terveydenhoito-, lihantarkastus-, 
maidontarkastus-, elintarvike- ja margariininvalmistelaki. Kaupungin alueella on 
terveydenhoitolautakunta ylin valvova elin ja toimeenpanevana elimenä elintarvik-
keiden valvontaosasto. Kaupunki on jaettu tarkastuspiireihin ja on jokaisella tar-
kastuspiirillä oma tarkastajansa sekä kauppahalleja ja toreja varten erikoistarkas-
taja. Tarkastukset suoritetaan kerran kuussa ja tarvittaessa useamminkin. Mikäli 
epäillään ettei jokin elintarvike ole myytäväksi kelpaavaa, annetaan sille myynti-
kielto, siksi kunnes laboratoriossa on tutkittu, onko ko. erä kelvollista. Tuotantolai-
tosten, ravitsemusliikkeiden ja myymälöiden koneista, laitteista ja astioista otetaan 
puhtausnäytteitä, mikäli ne joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Lisäksi 
voivat kaupungin asukkaat tutkituttaa ilmaiseksi kaupungin laboratorioissa omista-
miaan epäilyttäviä elintarvikkeita. Lautakunnan mielestä on kaupungin elintarvik-
keiden valvonta riittävä eikä esitetyn toimikunnan asettaminen niin ollen ollut tar-
peellinen. Kaupungissa toimivien margariinitehtaiden tarkastuksen suorittaa ter-
veystarkastaja kerran kuukaudessa sekä lisäksi terveydenhoitoviraston eläinlääkäri 
samaten kerran kuukaudessa. Margariinin valmistuksessa havaittujen epäkohtien 
vuoksi - oli suoritettu myös ylimääräisiä tarkastuksia. Kaupungissa toimivissa leipo-
moissa on suoritettu niiden käyttämiä rasvoja koskeva selvitystyö. Kaupunginval-
tuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi (11.10. 690 §, 13. 12. 863 §). 

Terveysolojen valvontaosasto. Kaupunginvaltuusto oikeutti terveydenhoitolauta-
kunnan ylittämään terveysolojen valvontaosaston määrärahoja Kansaneläke- ja 
lapsilisämaksut enintään 785 000 mk sekä määrärahoja Rokottaminen enintään 
2 1 . 8 4 5 mmk yleisten poliorokotustilaisuuksien järjestämisestä aiheutuneiden kustan-
nusten suorittamista varten (29. 3. 245 §, 14.6. 494 §). 

A mmattientarkastustoimisto. 23. palkkaluokan ammattientarkastaj an virkaan 
valittiin edelleen 1.3. alkavaksi 5-vuotiskaudeksi ins. Valmis Saarikko sekä 21. 
palkkaluokan ammattientarkastajan virkaan 1.5. alkavaksi 5-vuotiskaudeksi ins. 
Liisa Kuronen (15.2. 128 §, 26.4. 318 §). 

Ammattient ark. Kerttu Rantakalliolle päätettiin anomuksesta myöntää ero 21. 
palkkaluokan ammattientarkastajan virasta 1.4. lukien (15.2. 127 §). 

Aluelääkärit. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa terveydenhoito virastoon 
a) neljä 21. palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvaa uutta aluelääkä-

rin virkaa 1.11. lukien, 
b) kaksi 20. palkkaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa uutta kotisai-

raanhoitajan virkaa em. ajasta lukien ja 
c) yhden 21. palkkaluokkaan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvan uuden aluelää-

kärin viran 1.1. alkaen (25.10. 726 §). 
Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa ja täydentää v. 1958 (ks. s. 31) tekemäänsä 

aluelääkärien vastaanotolla potilailta perittäviä palkkioita koskevaa päätöstään 
siten, että terveydenhoitolautakunta suorittaa 1.1.1962 alkaen ko. palkkiot sellais-
ten helsinkiläisten osalta, jotka nauttivat kansaneläkkeen tukiosaa tai vanhuuden-
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tukea. Samalla kaupunginvaltuusto kehotti kaupunginhallitusta merkitsemään 
v:n 1962 talousarvioehdotukseensa tarvittavan määrärahan mainittujen palkkioi-
den suorittamista varten (14.6. 483 §, kunn.as.kok. n:o 57). 

Aluelääkärin ja vastaanottoaseman perustamista itäisiä kaupunginosia varten 
koskeva vt Meltin ym. aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmistelta-
vaksi (31.5. 427 §). 

Neuvolatoimistoon päätettiin 1.1.1962 lukien perustaa kuusi 20. palkkaluokan 
terveyssisaren virkaa (20.9 619 §). 

Toimiston avoinna oleva 22. palkkaluokan ylihoitajan virka päätettiin samasta 
ajankohdasta muuttaa 21. palkkaluokan apulaisylihoitajan viraksi (6.9. 569 §). 

Sekä Länsi-Herttonimen että Pohjois-Herttoniemen äitiys- ja lastenneuvoloiden 
siirtämisestä uusiin huonetiloihin aiheutuneiden kaluston ja sairaanhoitovälineistön 
hankintojen vuoksi kaupunginvaltuusto oikeutti terveydenhoitolautakunnan ylittä-
mään ao. kaluston hankintamäärärahoja enintään 914 928 mk (17.5. 375 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa Maitopisarayhdistyksen Helsingissä harjoit-
taman neuvolatoiminnan ottamisesta kaupungin haltuun v. 1959 (ks. s. 35) teke-
määnsä päätöstä siten, että terveyssisarien Anni Fagerströmin, Aino Myyryläisen ja 
Aila Pelkosen eläkeikä ja eroamisikä oli laskettava viranhaltijain eläke- ja virkasään-
nön määräysten perusteella (29.3. 234 §). 

Kotisairaanhoitotoimistoon päätettiin 1.1.1962 lukien perustaa yksi 21. palkka-
luokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluva apulaisylihoitajan virka sekä yhdeksän 
20. palkkaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa kotisairaanhoitajan virkaa 
(20.9. 620 §). 

Poliisilääkärin toimiston 16. palkkaluokan sairaanhoitajan virka päätettiin 1.9. 
lukien muuttaa 17. palkkaluokan vastaavan sairaanhoitajan viraksi (6.9. 568 §). 

Elintarvikkeiden valvontaosastolle päätettiin 1.1.1962 lukien perustaa 17. palkka-
luokkaan kuuluva terveystarkastajan virka (6.9. 571 §). 

Sukupuolitautien poliklinikan 10. palkkaluokkaan kuuluva vahtimestarin virka 
päätettiin 1.6. lukien siirtää 11. palkkaluokkaan (31.5. 417 §). 

Kouluhammashoitolaitoksen kolme 21. palkkaluokan oikojahammaslääkärin vir-
kaa päätettiin siirtää 22. palkkaluokkaan 1.9. alkaen (20.9. 621 §). 

Myymälöiden aukioloajat. Vt Loimaranta ym. olivat v. 1960 tehneet aloitteen 
maito- ja leipäkauppojen aukioloaikojen muuttamisesta, viitaten siinä kaupungin-
valtuuston v. 1946 (ks. s. 55) tekemään päätökseen, jonka mukaan ko. myymälät 
saivat Helsingissä olla avoinna klo 7—17, lauantaisin ja juhlapäivien aattoina kuiten-
kin vain klo 7—16. Aloitteentekijät pitivät päätöstä vanhentuneena ja nykyoloihin 
soveltumattomana, jonka vuoksi se olisi kumottava. Kiinteistölautakunta oli toden-
nut, että sen jälkeen kun kaupunginvaltuusto oli v. 1960 (ks. s. 35) muuttanut v. 
1946 tehtyä em. päätöstään siten, että yleis- ja valintamyymälöissä saatiin myydä 
myös maitoa ja leipää, voitiin ko. tuotteita ostaa myös klo 17 jälkeen. Kun valinta-
myymälöitä kuitenkin oli melko vähän Helsingin alueella, oli lautakunta pitänyt 
toivottavana, että maito- ja leipämyymälät olisivat avoinna vielä klo 17 jälkeenkin. 
Liiketyönantajain Keskusliitto ja Helsingin Kauppakamari olivat puoltaneet aloit-
teen hyväksymistä. Liiketyöntekijäin Liitto oli pitänyt kaupunginvaltuuston v. 1946 
tekemää päätöstä perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena, joten se samoin kuin 
Suomen Liikeväen Liittokin vastusti aloitteessa tehtyä ehdotusta, koska täydelli-
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seen vuorotyöjärjestelmään siirtymistä vaikeuttivat mm. kustannus- ja järjestely-
seikat. Kaupunginhallituksen mielestä ei myöskään ollut aiheellista sillä kertaa piten-
tää aukioloaikoja. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (26.4. 333 §). 

Myymälöiden aukioloajan muuttamisesta olivat vt Saarinen ym. tehneet aloit-
teen, jossa ehdotettiin, että kaupunginvaltuusto muuttaisi myymälöiden aukiolo-
aikoja siten, että kaikki myymälät suljettaisiin 1.6.—31.8. välisenä aikana lauantai-
sin klo 15. Helsingin Kauppakamari oli aloitteen johdosta huomauttanut aukiololain 
olevan parhaillaan uudistuksen alaisena ja tulisi se esitettäväksi eduskunnalle saman-
aikaisesti kioski- ja automaattikauppaa koskevan lakiehdotuksen kanssa. Samalla 
kauppakamari oli ehdottanut, että asia otettaisiin perusteellisesti käsiteltäväksi 
vasta sitten, kun mainittu lakiehdotus olisi saanut lopullisen muotonsa. Kiinteistö-
lautakunnan enemmistö oli yhtynyt Kauppakamarin lausuntoon. Suomen Liike-
väen Liitto ja Liiketyöntekijäin Liitto olivat huomauttaneet yleisenä pyrkimyksenä 
olevan työajan lyhentämisen ja puoltaneet myymälöiden sulkemista kesälauantaisin 
klo 15. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi (26.4. 334§). 

Sairaalat 

Sairaalatoimen ohjesäännön muutoksen vahvistaminen. Merkittiin tiedoksi, että 
lääkintöhallitus oli 22.12.1960 vahvistanut kaupunginvaltuuston samana vuonna 
hyväksymän sairaalatoimen ohjesäännön muutoksen (18.1. 27 §, v:n 1960 kunn. as. 
kok. n:o 143). 

Kaupungin sairaaloiden sekä Koskelan sairaskodin ja Kustaankartanon vanhain-
kodin lääkärien ja kemistien palkkauksen uudelleen järjestely. Kaupunginvaltuusto 
päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ko. asiaa koskevan ehdotuksen siten muu-
tettuna, että III ponsi hyväksyttiin seuraavan sisältöisenä: 

III) että sairaaloiden ja huoltolaitosten vakinaiset lääkärien virat määrätään 
valtion palkkaluokituksen mukaisiin palkkausluokkiin, että virkojen haltijoille 
maksetaan sairaalalisää ja että eräiden virkojen nimikkeet muutetaan kaupungin-
hallituksen mietinnön n:o 11 liitteen 6 mukaisesti, lukuun ottamatta tuberkuloositoi-
miston ylilääkärin virkanimikettä, jota ei tässä vaiheessa muuteta, kuitenkin siten 
että niiden lääkärin virkojen haltijoille, joiden nykyinen varsinainen palkkaus eli 
peruspalkka ikälisineen on suurempi kuin valtion palkkaluokituksen mukaan mää-
räytyvä palkkaus, maksetaan heidän entinen palkkauksensa vähentäen vastaavasti 
sairaalalisää (14.6. 492 §, 6.9. 541 §, kunn. as. kok. n:o 89). 

Invaliidisäätiön ortopediseen sairaalaan lähetettyjen helsinkiläispotilaiden hoito-
kustannusten korvaaminen. Invaliidisäätiön anomuksesta kaupunginvaltuusto päätti 
oikeuttaa sairaalalautakunnan ylittämään käyttö varo jaan enintään 600 000 mk 
harkintansa mukaisten korvausten suorittamista varten Invaliidisäätiölle sellaisten 
helsinkiläispotilaiden hoidosta, jotka eivät kuulu invaliidihuoltolain piiriin, siinä 
tapauksessa, ettei säätiö muutoin pysty täyttämään kaupungit! kanssa v. 1942 
tekemänsä sopimuksen mukaisia ehtoja. Samalla kaupunginvaltuusto kehotti sairaa-
lalautakuntaa seuraavien vuosien talousarvioehdotuksia laatiessaan kulloinkin har-
kitsemaan mahdollisesti tarvittavan määrärahan merkitsemistä ko. tarkoitusta 
varten (12.4. 280 §). 
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Vapautuksen myöntäminen eräästä hoitomaksusta. Kaupunginvaltuusto päätti 
vapauttaa ent. toim. pääll. Nikolai Yömaan suorittamasta tyttärensä hoitomaksuja 
kertomusvuoden aikana sillä ehdolla, että sairaalalautakunta saa päättää, missä 
kaupungin sairaalassa potilaan hoito on vastaisuudessa järjestettävä (12.4. 279 §). 

Vierailuaikojen muuttamiseksi kaupungin sairaaloissa ja laitoksissa olivat vt 
Procope ym. tehneet aloitteen, jossa ehdotettiin, että kaupunginhallituksen tehtä-
väksi annettaisiin ryhtyä toimenpiteisiin ko. vierailuaikojen muuttamiseksi siten, 
etteivät ne satu pääasiallisesti työ-, konttori-ja kouluajaksi. Samalla aloitteentekijät 
olivat huomauttaneet, että esim. puhelinluettelossa ja kunnalliskalenterissa ei ollut 
lainkaan ilmoitettu, milloin potilaita saa käydä sairaaloissa tervehtimässä. Sairaa-
lalautakunta oli lausunnossaan ilmoittanut, että kertomusvuoden alusta lukien oli 
kokeilumielessä otettu käytäntöön iltavierailut neljänä arkipäivänä kahden sijasta. 
Samalla oli tarkoitus tutkia muitakin potilaiden päiväjärjestykseen vaikuttavia teki-
jöitä sekä henkilökunnan työvuorojärjestelyjen muuttamismahdpllisuuksia. Päivä-
vierailuajat tulevat jäämään ennalleen. Vastaisuudessa oli tarkoitus ilmoittaa vie-
railuajat sekä puhelinluettelossa että kunnalliskalenterissa. Sairaalakeskus oli pal-
vellut yleisöä myöskin em. laatuisissa kyselyissä. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. 
lausunnon riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (18.1. 56 §). 

Toimenpiteitä syöpätarkastusten järjestämiseksi ja määrärahan merkitsemistä 
v:n 1962 talousarvioon pohjoiseen kaupunginosaan rakennettavan sairaala- ja 
poliklinikkarakennuksen suunnittelu- ja valmistelutöitä varten koskevat vt Meltin ym. 
aloitteet päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (31.5. 426 §, 17.5. 
381 §). 

Eräiden tiliasiakirjojen hävittäminen, ks. kaupunginarkisto. 
Marian sairaalan munuaiskojeosaston rakennustöiden loppuun suorittamista 

varten kaupunginvaltuusto myönsi 3.7 5 mmk. Työt saatiin suorittaa valtionapu-
kysymyksen ratkaisua odottamatta (31.5. 413 §). 

Auroran sairaalan hengityshalvausosastolle tarvittavien hoitovälineiden ja kalus-
ton hankkimista varten kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan ylittä-
mään sairaalan kaluston hankintamäärärahoja enintään 4 356 950 mk (17.5. 378 §). 

Samaten kaupunginvaltuusto oikeutti ko. lautakunnan ylittämään tuloa tuotta-
mattomien pääomamenojen pääluokan ao. siirtomäärärahaa enintään 19.72 mmk 
sairaalan palo turvallisuustöiden loppuun suorittamista varten. Työt saatiin suorit-
taa valtionapuasian ratkaisua odottamatta (13.12. 861 §). 

Kivelän ja Hesperian sairaalain yhteisen talouspäällikön virka päätettiin 1.7. 
lukien siirtää 28. palkkaluokkaan (17.5.363 §). 

Hesperian sairaala. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää 1.4. lukien perustetun 
sairaalapsykologin viran 26. palkkaluokkaan ja samasta ajankohdasta perustetut 
neljä kylvettäjän virkaa 9. palkkaluokkaan 1.9. lukien (6.9. 572 §). 

Hesperian sairaalan rakennuksessa n:o V suoritettavia paloturvallisuuden vaa-
timia peruskorjauksia varten sekä rakennuksen liittämistä varten kaukolämmitys-
verkkoon myönnettiin 12.0 02 mmk:n suuruinen määräraha (6.9. 576 §). 

Nikkilän sairaala. Kaupunginvaltuusto päätti 1.7. lukien lakkauttaa Nikkilän 
sairaalan 15. palkkaluokkaan kuuluvan sepän viran sekä perustaa sairaalaan 16. 
palkkaluokkaan kuuluvan asentajan viran. Sairaalalautakunnalle myönnettiin 
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oikeus siirtää sepän viran haltija perustettuun uuteen asentajan virkaan sitä haetta-
vaksi julistamatta (14.6. 482 §). 

Laakson sairaalan neljä avoinna olevaa 13. palkkaluokan lastenhoitajan virkaa 
päätettiin lakkauttaa ja perustaa niiden tilalle neljä 12. palkkaluokan apuhoitajan 
virkaa, kaikki 1.3. alkaen. Lakkautettujen virkojen palkkoja saatiin käyttää apu-
hoitajan virkojen palkkoihin (15.2. 125 §). 

Samaten päätettiin sairaalan 15. palkkaluokkaan kuuluva suutarin virka lak-
kauttaa 1.7. lukien sekä perustaa tilalle 16. palkkaluokan desinfioitsija-korjausmie-
hen virka (14.6. 482 §). 

Malmin sairaalan talouspäällikön virka päätettiin siirtää 25. palkkaluokasta 26. 
palkkaluokkaan 1.5. alkaen (12.4. 278 §). 

Suomen Punaisen Ristin Plastiikkasairaala. Kaupunginvaltuusto oikeutti kau-
punginhallituksen tekemään Suomen Punaisen Ristin keskushallituksen kanssa sopi-
muksen helsinkiläisten potilaiden hoitamisesta Suomen Punaisen Ristin Plastikka-
sairaalassa edelleen 1.1.1962 lukien muuten entisillä ehdoilla, paitsi että kaupungin 
suoritettava korvaus on 3 100 mk hoitopäivältä (20.12. 882 §). 

Suomen Mielenterveysseuralle päätettiin kaupunginvaltuuston yleisistä käyttö-
varoista myöntää 500 000 mk:n ylimääräinen avustus Veikkolan parantolan 20 hoi-
topaikkaa käsittävän uuden osaston perustamiskustannuksia varten (13.12. 856 §). 

Ahtelan lomakodin käyttäminen sairaalain toipilaskotina. Kaupunginvaltuusto 
oikeutti sairaalalautakunnan tekemään Virkamiesliiton kanssa sopimuksen Ahtelan 
lomakodin käyttämisestä kaupungin sairaalain toipilaskotina 1.6. alkaen lautakun-
nan esittämillä ehdoilla. Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan 
ylittämään erinäisiin sairaanhoitomenoihin kuuluvia määrärahoja Toipilaskodit 
enintään 800 000 mk hoitopäiväkorvauksen korottamista varten kustannusten nou-
sua vastaavaksi (12.4. 281 §). 

Kaupungin liittyminen Paikallissairaalain liiton jäseneksi. Kaupunginvaltuusto 
päätti, että kaupunki liittyy Paikallissairaalain Liiton jäseneksi (25.10. 723 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Sosiaaliohjesäännön muutaminen. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä eräät 
muutokset v. 1951 hyväksymäänsä ja sosiaaliministeriön samana vuonna vahvista-
maan sosiaaliohjesääntöön ja huoltolautakunnan alaisten laitosten ohjesääntöön. 
Muutokset koskivat huoltolautakunnan sekä lastensuojelulautakunnan ja sen alais-
ten laitosten tehtäviä. Sosiaaliministeriö vahvisti muutokset 13.3. (18.1. 44 §, 29.3. 
212 §, kunn.as. kok. n:o 25 §). 

Huoltovirastoon päätettiin 1.1.1962 perustaa seuraavat virat: kaksi 21. palkka-
luokkaan ja I I I kielitaitoluokkaan kuuluvaa toimistoesimiehen virkaa, yksi 20. 
palkkaluokan toimistonhoitajan virka, kahdeksan 20. palkkaluokan huoltotarkasta-
jan virkaa, kaksi 16. palkkaluokkaan kuuluvaa huoltosisaren virkaa ja yksi 16. 
palkkaluokan toimentajan virka, yksi 14. palkkaluokan kanssanhoitaj an virka, kaksi 
12. palkkaluokan toimistoapulaisen virkaa ja seitsemän 11. palkkaluokan toimisto-
apulaisen virkaa (6.9. 573 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa huoltoviraston 31. palkkaluokan huolto-
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