
2. Kaupungin hallitus 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito sairaalain 
ulkopuolella 

Huonetilojen varaaminen terveydenhoitolautakunnan käyttöön. Kaupunginhallitus 
päätti, että suunnitteilla olevista Huopalahden kansalaiskoulun, Ala-Malmin kansa-
laiskoulun, Pihlajamäen kansakoulun ja Roihuvuoren kansakoulun koulurakennuk-
sista varataan terveydenhoitolautakunnan käyttöön terveydenhuoltolääkärin, kou-
luylilääkärin ja kouluhammashoitolaitoksen puoltamat ja lautakunnan esittämät 
huonetilat sillä edellytyksellä, että koulutonttien suuruus sen sallii ja siten, että odo-
tus- ja aputilojen yhteiskäytöstä on kunkin koulurakennuksen osalta sovittava erik-
seen. Samalla kaupunginhallitus päätti, että terveydenhoitolautakunnan tulee luo-
pua Roihuvuorelle lastentarhan yhteyteen suunnitelluista terveydenhoitotiloista 
sekä aikanaan luovuttaa talossa Tuhkimontie 10 sijaitsevan äitiysneuvolan ja talossa 
Vuorenpeikontie 5 sijaitsevan lastenneuvolan huoneistot alkuperäisiin asuntotar-
koituksissa (2. 3. 678 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti, että Kulosaaren ja Munkkivuoren alueille 
rakennettavista kansakoulurakennuksista varataan terveydenhoitolautakunnan 
käyttöön lautakunnan 17. 5. päivätyssä kirjelmässä n:o 158 luetellut huonetilat (8. 6. 
1 832 §). 

Terveydenhoitovirasto. Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan 
ottamaan kansliaosaston tp. toimistoapulaiset Kirsti Finnen ja Saga Wilenin heidän 
hoitamiensa virkojen tilalle samojen tehtävien hoitamista varten perustettuihin kah-
teen 12. palkkaluokkaan kuuluvaan toimistoapulaisen virkaan niitä haettavaksi ju-
listamatta v:n 1962 alusta lukien (26. 10. 3 012 §); toim. apul. Pirkko-Liisa Petters-
son määrättiin virkasäännön 11 §:n 2 kohdan nojalla siirtymään 1.11. lukien raha-
toimiston 11. palkkaluokan tp. toimistoapulaisen virasta terveydenhoitovirastossa 
avoinna olevaan 12. palkkaluokan tp. toimistoapulaisen virkaan tavanmukaisilla eh-
doilla (2. 11.3 078 §). 

Terveydenhoitoviraston vanha Ford Vedette -merkkinen henkilöauto AF-495 
päätettiin luovuttaa rakennusviraston myytäväksi (khn jsto 25. 4. 5 728 §). 

Tartunnantorjuntatoimistoon päätettiin palkata tp. sterilointiapulainen 9. palkka-
luokan mukaisella palkalla. Palkan maksamiseen saatiin käyttää toimiston puoli-
päivätoimisen tp. terveyssisaren palkkaukseen merkittyä määrärahaa (24. 8. 2 375 §). 

Merkittiin tiedoksi terveydenhoitolautakunnan päätös, joka koski terveyden-
hoitovirastossa suoritettavaa rokotustoimintaa ja rokotuspalkkioiden jakoperusteita 
(12. 1. 114 §, 9. 3. 769 §, 8. 6. 1 816 §). 

Terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
yleisjaosto myönsi 6 500 mk korvauksen suorittamista varten isorokkorokotuksen 
eräälle henkilölle aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta (khn jsto 4. 7. 6 190 §). 

Suomen Siviili- ja Asevelvollisuusinvaliidien Liitolle myönnettiin anomuksesta 
oikeus suorittaa keräys toimintansa tukemiseksi kaupungin II yleisen poliorokotuk-
sen yhteydessä kertomusvuonna. Lupa myönnettiin sillä ehdolla, ettei keräyksestä 
aiheutuisi häiriöitä rokotustoiminnalle ja että keräys toimeenpantaisiin yhdistyksen 
järjestämällä työvoimalla (6. 4. 1 063 §). 
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2. Kaupungin hallitus 

Asuntojentarkastus. Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan jät-
tämään asuntojenylitarkastajan ja apulaisasuntojentarkastajan virat vakinaisesti 
täyttämättä toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes ko. toimiston uusi johto-
sääntö on tullut voimaan (26. 1. 301 §, 6. 4. 1 055 §). 

Ammattientarkastus. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa ins. Liisa Kurosen vaa-
lin 21. palkkaluokan ammattientarkastajan virkaan 1.5. alkavaksi 5-vuotiskaudeksi 
(25.5. 1 595 §). 

Merkittiin tiedoksi terveydenhoitolautakunnan ilmoitus virkavapauden myöntä-
misestä ammatt.tarkast. Kerttu Rantakalliolle (9. 2. 448 §). 

Terveydenhuolto-osasto. Kaupunginhallitus päätti korottaa terveydenhoito viras-
ton palkkiotoimisen neuvolaylilääkärin ja kotisairaanhoitotoimiston kotisairaanhoi-
don ylilääkärin viroista maksettavat palkkiot 51 000 mk:ksi kuukaudessa 1.9. 
lukien (10. 8. 2 250 §). 

Kotisairaanhoitotoimiston 15. palkkaluokan tp. lääkintävoimistelijan sijasta 
päätettiin toimistoon palkata 1. 6. lukien kaksi tp. kotilääkintävoimistelijaa 17. 
palkkaluokan mukaisella palkalla. Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa kahden 
em. palkkaluokan lääkintävoimistelijan virkanimikkeet samasta ajankohdasta lukien 
17. palkkaluokan tp. kotilääkintävoimistelijan viroiksi (18. 5. 1 503 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti lautakunnan ottamaan kotisairaanhoitotoi-
mistoon tp. apul. ylihoit. Inkeri Castrenin ko. viran tilalle samojen tehtävien suorit-
tamista varten perustettuun vakinaiseen apulaisylihoitajan virkaan v:n 1962 alusta 
lukien (26. 10. 3 007 §). 

Äitiys-ja lastenneuvolat. Kaupunginhallitus päätti myöntää kätilöille Anna Haa-
palaiselle, Martta Jokiselle, Sinikka Saarelaiselle ja Elli Tallgrenille erivapauden ter-
veydenhoitoviraston kätilön virkoihin viraston johtosäännön 37 §:n 3 momentissa 
määrätystä kätilön koulutuksen lisäksi vaadittavasta sairaanhoitajan koulutuksesta 
tai sosiaalisen huoltotyön erikoiskoulutuksesta (19. 1. 219 §, 9. 2. 447 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin tehdä esitys, että kaupunki vapautettaisiin sisus-
tuksen sekä varusteiden palovakuuttamisvelvollisuudesta kaupungin valtionapua 
saavien äitiys- ja lastenneuvolain osalta. Lääkintöhallituksen pyynnöstä kaupungin-
hallitus sittemmin päätti antaa lääkintöhallitukselle todistuksen siitä, ettei kaupunki 
tule mahdollisen palovahingon sattuessa vaatimaan valtiolta uudelleen niitä äitiys-
ja lastenneuvolain kalusteita ja varusteita, joihin on annettu valtionapua ja jotka 
ovat tulipalossa joko kokonaan tai osittain vahingoittuneet, mikäli lääkintöhallitus 
myöntää kaupungille sen anoman vapautuksen ko. neuvolain sisustuksen ja varus-
teiden palovakuuttamisvelvollisuudesta. Lääkintöhallitus oli 27. 3. myöntänyt kau-
pungille mainitun vapautuksen (9. 3. 765 §, 23. 3. 942 §, 6. 4. 1 057 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myön-
si 335 000 mk talossa Rauhankatu 7 sijaitsevan äitiys- ja lastenneuvolan huoneistoon 
kuuluvan, terveyssisaren käytöstä vapautuvan huoneen sisustamista varten neuvo-
lan laboratorioksi (9. 2. 454 §) sekä 120 000 mk katoksen rakentamiseksi talon Harju-
tori 6 edustalla jalkakäytävällä olevalle istutusalueelle talossa olevan neuvolan asiak-
kaiden lastenvaunuja varten (khn jsto 21. 3. 5 495 §). 

Neuvolatoimistossa avoinna oleva 22. palkkaluokan ylihoitajan virka päätettiin 
toistaiseksi jättää täyttämättä, kuitenkin kauintaan kertomusvuoden loppuun 
(19.1. 215 §, 29.6. 2 037 §). 
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2. Kaupungin hallitus 

Aluelääkäri Carl-Fredrik Maurylle myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista 15 000 mk korvauksena 1.1.—31.3. väliseltä ajalta siitä, että hän oli 
käyttänyt omistamiaan röntgenvalaisukonetta ja sydänfilmikonetta aluelääkärin 
vastaanotolla (18.5. 1 500 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin kiireellisesti osoittamaan terveydenhoito-
lautakunnan käyttöön kolmen aluelääkärin yhteisiksi vastaanottotiloiksi talosta 
Unioninkatu 45 kaupungille vuokratun 275 m2:n suuruisen huoneiston kokonaisuu-
dessaan sosiaalivirastotalon valmistumiseen saakka vahvistettujen perusteiden 
mukaisesta tilitysvuokrasta lämpöineen sekä kahden aluelääkärin yhteistä vastaan-
ottoa varten tarvittavat tilat Karhulinnasta vapauttamalla joko huoneistot n:o 
121—123 tai n:o 145—147 asukkaista ja kunnostamaan vapautuvat huonetilat käy-
tettäviksi sanottuun tarkoitukseen siihen saakka, kunnes Hiihtäjäntie l:n ostokes-
kuksen läheisyyteen olisi kaupungin toimesta rakennettu talo, johon yhteisvastaan-
otto voitaisiin lopullisesti sijoittaa. Samalla kaupunginhallitus kehotti terveyden-
hoitolautakuntaa hyvissä ajoin tekemään kaupunginhallitukselle esityksensä tarvit-
tavan henkilökunnan palkkaamisesta sekä kaluston ja välineistön hankkimisesta 
ko. vastaanottotiloja varten (1.6. 1 684 §, 29.6. 2 034 §). 

Terveydenhoitolautakuntaa kehotettiin suorittamaan Hakaniemen ympäristön 
ja Herttoniemen aluelääkärin yhteis vastaanottotiloja varten välttämättömät kalus-
ton ja välineistön hankinnat yhteistoiminnassa hankintatoimiston kanssa. Lauta-
kunta oikeutettiin palkkaamaan ajaksi 1.11.—31.12. tp. virkasuhteeseen a) Hertto-
niemen aluelääkärin yhteisvastaanottoa varten neuvolatoimiston tilapäisiä viran-
haltijoita varten merkittyä määrärahaa käyttäen 4 terveyssisarta 20. palkkaluokan, 
1 toimistoapulainen 12. palkkaluokan ja 1 vastaanottoapulainen 8. palkkaluokan 
mukaisilla palkkaeduilla ja b) Hakaniemen ympäristön aluelääkärin yhteisvastaan-
ottoa varten kotisairaanhoitotoimiston tilapäisiä viranhaltijoita varten merkittyä 
määrärahaa käyttäen 1 kotisairaanhoitaja 20. palkkaluokan, 1 laboratorioteknilli-
nen apulainen 13. palkkaluokan, 1 röntgenteknillinen apulainen 13. palkkaluokan, 
1 toimistoapulainen 12. palkkaluokan, 1 puolipäivätoimessa oleva toimistoapulainen 
12. palkkaluokan ja 1 vastaanottoapulainen 8. palkkaluokan mukaisilla palkkaeduil-
la. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin sopivan huoneiston 
hankkimiseksi Maunulan-Suursuon alueelta yhden aluelääkärin vastaanottotiloiksi 
v:n 1962 alusta lukien (2.11. 3 058 §). 

Esikaupunkitoimikunnalle ja Helsingin Itäiselle Työväenyhdistykselle päätettiin 
ilmoittaa, että kysymys aluelääkärien yhteis vastaanottojen laajentamisesta tervey-
denhoitolautakunnan ja sen jaoston tekemien esitysten perusteella tulee lähiaikoina 
ratkaistavaksi (3.8. 2 204—2 206 §). 

Kansakoulujen silmä- ja korvapoliklinikat. Kaupunginhallitus päätti korottaa 
terveydenhoito viraston kouluterveydenhoito-osaston alaisilla kansakoulujen silmä-
ja korvapoliklinikoilla toimivien lääkärien sekä silmäklinikalla toimivan osapäivä-
toimisen sairaanhoitajan 9 kk:n ajalta vuodessa maksettavat palkkiot 1.9. lukien 
silmälääkärille 83 400 mk:aan, toiselle korvalääkärille 67 800 mk:aan, toiselle korva-
lääkärille 46900 mk:aan jasilmähoitajalle 25000 mk:aan kuukaudessa (14.9. 2 590 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että em. poliklinikat siirretään Auroran sairaa-
lasta Kruununhaan ruotsinkieliseen kansakouluun, niin pian kuin koulusta vapautu-
vat kaksi ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevaa luokkahuonetta on kunnostettu 
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mainittuun tarkoitukseen. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden 
lautakuntaa kiireellisesti laadituttamaan muutos- ja korjaustöitä koskevat pääpii-
rustukset kustannusarvioineen sekä tekemään kaupunginhallitukselle esityksen pii-
rustusten hyväksymisestä ja tarvittavan määrärahan myöntämisestä tarkoitukseen 
(6.7. 2 122 §). 

Elintarvikkeiden valvontaosastolle päätettiin kertomusvuoden ajaksi palkata tp. 
terveystarkastaja 17. palkkaluokan mukaisella palkalla ao. määrärahoja käyttäen. 
Tilapäisen viran tilalle perustettuun 17. palkkaluokan vakinaiseen terveystarkasta-
jan virkaan päätettiin palkata tp. terv.tarkast. Aarre Kuusisto sitä haettavaksi 
julistamatta v:n 1962 alusta lukien (19.1. 226 §, 26.10. 3 013 §). 

Sukupuolitautien poliklinikka. Kaupunginhallitus myönsi kaupunginvenerologi 
Terttu Walleniukselle anomuksesta eron virastaan 1.9. lukien. Samalla kaupungin-
hallitus päätti, että kaupunginvenerologin ja sukupuolitautien poliklinikan osasto-
lääkärin virat jätettäisiin vakinaisesti täyttämättä toistaiseksi ja kauintaan 30.6. 
1962 saakka. Lääket.lis. Jaakko Wallenius määrättiin hoitamaan kaupunginvenero-
login virkaa 1.9.1961 lukien toistaiseksi ja kauintaan 30.6.1962 saakka. Lääkintö-
hallitukselle päätettiin tehdä esitys, että se antaisi Walleniukselle määräyksen sano-
tun viran väliaikaiseen hoitamiseen (29.6. 2 035 §, 30.8. 2 442 §, 7.9. 2 500 §, 14.12. 
3 510 §, 28.12. 3 655 §). 

Lääket. lis. Aarne Härölle päätettiin suorittaa palkkiona sukupuolitautien poli-
klinikan iltavastaanottojen hoitamisesta kertomusvuoden toukokuun ajalta kaksi 
kolmasosaa 28. palkkaluokan mukaisesta peruspalkasta (12.5. 1 452 §). 

Kaupunginhallitus päätti 
1) kehottaa kiinteistölautakuntaa heti irtisanomaan lääkintöhallituksen puolesta 

25.5.1956 ja kiinteistölautakunnan puolesta 1.10.1956 (ks. s. 172) allekirjoitetun, 
sukupuolitautien poliklinikan huoneistoa talossa Snellmaninkatu 14 koskevan vuok-
rasopimuksen päättyväksi 15.4.1961, 

2) tehdä lääkintöhallitukselle esityksen sukupuolitautien poliklinikan valtion-
avun myöntämisperusteiden tarkistamisesta ja toimenpiteisiin ryhtymisestä sisä-
asiainministeriön Helsingin kaupunkia varten 24.11.1954 vahvistamien valtionapu-
perusteiden muuttamiseksi nykyisiä oloja vastaaviksi, 

3) periaatteessa hyväksyä suunnitelman sukupuolitautien poliklinikan perusta-
misesta sosiaalivirastotaloon lähinnä huoltopoliisin pidättämien henkilöiden tutki-
mista ja hoitoa varten, 

4) oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan jättämään sukupuolitautien poliklini-
kan 28. palkkaluokkaan kuuluvan osastolääkärin viran edelleen vakinaisesti täyttä-
mättä toistaiseksi ja kauintaan 30.6. saakka sekä 

5) kehottaa terveydenhoitolautakuntaa yhteistoimin kiinteistöviraston kanssa 
hankkimaan sukupuolitautien poliklinikkaa varten tarvittavat uudet toimitilat 
siinä tapauksessa, ettei lääkintöhallituksen kanssa tehdä uutta vuokrasopimusta 
poliklinikan nykyisten tarpeiden edellyttämillä ehdoilla ja tekemään kaupungin-
hallitukselle asiaa koskevat tarpeelliset esityksensä (12.1. 110 §, 3.8. 2 207 §). 

Kiinteistölautakunta oli sittemmin ilmoittanut, ettei sopivaa uutta huoneistoa 
ollut toistaiseksi onnistuttu hankkimaan, minkä vuoksi Helsingin yliopistollisen 
keskussairaalaliiton liittohallitukselta oli Snellmaninkadulla olevasta sukupuolitau-
tautien poliklinikkarakennuksen I kerroksesta vuokrattu 125 m2:n suuruinen huo-

215 



2. Kaupungin hallitus 

neisto ko. tarkoitukseen 16.4. lukien ja kauintaan 31.12. saakka, irtisanomisaika 3 kk 
ja vuokra 50 000 mk/kk. Mikäli sopimusta ei irtisanottaisi 30.9., jatkuisi se v:n 
1962 alusta kalenterivuoden kerrallaan, irtisanomisaika edellä mainittu (13.4. 
1 125 §). 

Desinfioimislaitoksen avoimeksi tuleva 15. palkkaluokan desinfioitsijan virka 
päätettiin jättää vakinaisesti täyttämättä toistaiseksi ja kauintaan siilien saakka, 
kunnes laitoksen johtosääntö on vahvistettu (17.8. 2 314 §). 

Kasvatusneuvolat. Sosiaaliministeriöltä päätettiin pyytää periaatteellinen lausun-
to lastenpsykiatrisen työn kehittämiskomitean laatiman uuden, kasvatusneuvola-
toiminnan uudelleenjärjestelyä koskevan mietinnön johdosta. Ministeriöltä pää-
tettiin samalla anoa, että määräaika kaupungin kasvatusneuvolatoimintaa koske-
vien ohjesääntöjen lähettämiseen ministeriön vahvistettavaksi pidennettäisiin vielä 
v:n 1962 loppuun saakka sekä että kaupungin kasvatusneuvolan, suomenkielisten ja 
ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolain ja sosiaalilääkärin toimiston kas-
vatusneuvolan valtionavut v:lta 1962 maksettaisiin aikanaan em. ohjesääntöjen 
vahvistamisesta riippumatta (30.11. 3 369 §). 

Kasvatusneuvolain määrärahoista Muut palkkamenot kaupunginhallitus myönsi 
396 207 mk työsopimussuhteisen lääkärityövoiman palkkaamiseksi ajaksi 1.7.— 
31.12. (18.5. 1 501 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolaan saatiin ajaksi 1.9.—31.12. 
palkata työsopimussuhteessa olevaa lääkärityövoimaa 29. palkkaluokan mukaista 
peruspalkkaa pohjana käyttäen sekä sosiaalitarkkailija 8 kk:n ajaksi kertomusvuon-
na. Palkkojen maksamiseen myönnettiin yht. 906 342 mk määrärahoista Muut 
palkkamenot (9.3. 766 §, 6.7. 2 139, 2 140 §). 

Koulupsykologit Marja Auramaa, Martti Kyyrö ja Pirkko Poikonen oikeutettiin 
24.5.—31.8. välisenä aikana virka-ajan jälkeen käyttämään virkahuoneitaan yksi-
tyisesti suorittamiinsa, alaikäisinä kansakouluun pyrkivien lasten tutkimuksiin 
sillä edellytyksellä, että he vastaavat kaikesta vahingosta, mitä siitä saattaa kaupun-
gin omaisuudelle aiheutua sekä suorittavat sähkönkulutuksesta ja siivouksesta 
johtuvat kustannukset ynnä vahtimestarille tulevan palkkion (khn jsto 23.5. 5 913 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan aukioloaikaa päätettiin muut-
taa siten, että neuvola pidetään avoinna maanantaisin klo 8.4 5—18.0 0, jolloin koulu-
psykologi ja sosiaalitarkkailija ovat neuvolassa. Mainituille viranhaltijoille myön-
nettiin oikeus pitää vuorotellen joka toinen lauantai vapaapäivänä (26.10. 3 006 §). 

Kouluhammashoitolaitoksen yksi avoinna oleva 21. palkkaluokan oikojahammas-
lääkärin virka päätettiin toistaiseksi jättää täyttämättä, kuitenkin kauintaan siihen 
saakka, kunnes kouluhammashoitolaitoksen uusi johtosääntö on tullut voimaan 
(4.5. 1 354 §). 

Viransijaisena toimineen kouluhammaslääkäri Maija Vuorisalon anottua, että 
hänelle myönnettäisiin eräät viransijaisuusaikana menettämänsä palkkaedut ja oi-
keudet, kaupunginhallitus päätti, ettei anomus antanut aihetta muihin toimenpitei-
siin kuin että terveydenhoitolautakuntaa kehotettiin maksamaan asianomaiselle 20. 
ja 19. palkkaluokkien välinen erotus ajalta 1.9.—31.12.1960. Samalla kaupungin-
hallitus päätti kehottaa lautakuntaa maksamaan ko. taannehtivan palkankorotuksen 
samoilla perusteilla muillekin laitoksen viranhaltijoille, jotka ovat samassa asemassa 
kuin kouluhammaslääkäri Vuorisalo (30.11. 3 372 §). 
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Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Kaupunginjohtajan esityksestä kaupun-
ginhallitus oli ottanut tutkittavakseen terveydenhoitolautakunnan päätöksen, joka 
koski terveydellisten tutkimusten laboratoriossa avoinna olevan 17. palkkaluokan 
tp. laborantin viran täyttämistä. Päätös hyväksyttiin täytäntöön pantavaksi siten 
muutettuna, että hakija Aira Rantanen saatiin valita ko. virkaan 31.12. saakka 
(16.3. 807 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista käyttövarois-
taan kaupunginhallitus myönsi 3.4 mmk laboratorion huoneistossa suoritettavia 
parannustöitä varten (19.1. 221 §, 21.6. 1 970 §). 

Maidontarkastamo. Kaupunginhallitus päätti tehdyn valituksen johdosta kumota 
terveydenhoitolautakunnan päätöksen, joka koski maidontarkastamon vahtimesta-
rin viran täyttämistä. Asia palautettiin uudelleen lautakunnan laillisesti käsiteltä-
väksi (25.5. 1 610 §). 

Saunojen rakentamista kerrostaloihin koskevat määräykset. Rakennusjärjestys-
komiteaa kehotettiin harkitsemaan kerrostalojen saunojen rakentamista koskevien 
määräysten ottamista uusittavaan rakennusjärjestykseen (19.1. 220 §). 

Maitohygienialiiton kertomusvuoden jäsenmaksun suorittamista varten yleisjaosto 
myönsi 10 000 mk terveydenhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista (khn jsto 3.10. 6 632 §). 

Sairaalat 

Sairaslentopalvelun järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti suostua Suomen Pu-
naisen Ristin esitykseen, että sairaslentopalvelu yhdistetään Helsingissä sairaala-
keskuksen toimintaan toistaiseksi (12.1. 122 §). 

Eläinlääkintäpäivystyksen järjestäminen. Kaupunginhallitus päätti, että sairaa-
lakeskus saa ottaa hoidettavakseen myös eläinlääkäripäivystyksestä ilmoittamisen 
lauantaisin ja sunnuntaisin samaan tapaan kuin päivystävistä lääkäreistä ilmoite-
taan (6.7. 2 119 §). 

Apulaislääkärien palkkauksen järjestely. Merkittiin tiedoksi sairaalalautakunnan 
ilmoitus, että eri sairaalain apulaislääkärit olivat irtisanoutuneet miltei sataprosent-
tisesti 1.2. lukien (16.2. 519 §). 

Samaten merkittiin tiedoksi sairaalaliittojen neuvottelukunnan ilmoitus, että 
se oli antanut jäsenilleen suosituksen, ettei irtisanomisia käsiteltäisi 6.2. aloitettujen 
sovittelujen aikana (16.2. 520 §). 

Kaupunginvaltuuston asiaa koskevan päätöksen (ks. s. 33) perusteella kaupun-
ginhallitus päätti määrätä sairaaloiden ja huoltolaitosten tilapäisten lääkärien 
virat valtion palkkaluokituksen mukaisiin palkkaluokkiin. Virkojen haltijoille pää-
tettiin maksaa sairaalalisää ja eräiden virkojen nimikkeet muuttaa kaupunginhalli-
tuksen mietinnön n:o 11 liitteen n:o 6 mukaisesti kuitenkin siten, että niiden lääkä-
rin virkojen haltijoille, joiden varsinainen palkkaus, eli peruspalkka ikälisineen on 
suurempi kuin valtion palkkaluokituksen mukaan määräytyvä palkkaus, maksetaan 
heidän entinen palkkansa vähentäen vastaavasti sairaalalisää. Edelleen kaupungin-
hallitus päätti kumota kaupunginvaltuuston aikaisempien lääkärinpalkkausta kos-
kevien päätösten johdosta tekemänsä täytäntöönpanopäätökset sekä v. 1959 (ks.s. 
259) tilapäisten lääkärin virkojen palkkauksesta ja v. 1960 (ks. s. 239) Koskelan sai-
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raskodin tilapäisten lääkärin virkojen palkkauksesta tekemänsä päätökset. Lisäksi 
kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 6.9. päättämän lääkärinvirko-
jen palkkausten järjestelyn voimaanastumispäivän 1.7. jälkeen maksetut aikaisem-
man palkkausjärjestelmän mukaiset lääkärinpalkat ja palkkiot otetaan sairaala-
lisänennakkona huomioon sanotusta ajankohdasta lukien siten, että järjestelyn koh-
teena olleet lääkärinpalkkaukset tulevat 1.7. lukien maksetuiksi kaupunginvaltuus-
ton 6.9. päättämän järjestelyn mukaisesti (14.9. 2 555 §). 

Täydennykseksi em. päätökseen kaupunginhallitus päätti, että sairaaloiden ja 
huoltolaitosten lääkärien ikälisien maksamisessa on noudatettava seuraavia mää-
räyksiä: 1) 1.7. voimassa olevat ikälisäpäätökset jäävät edelleen voimaan, 2) ikä-
lisien lukumäärään ja suuruuteen nähden noudatetaan valtion viranhaltijain palk-
kauksesta annettuja säännöksiä, 3) muuten noudatetaan ikälisäasioiden käsittelyssä 
ja niiden myöntämisessä kaupungin virkasäännön määräyksiä (28.9. 2 678 §). 

Em. palkkausjärjestelmän johdosta maksettavien sairaalalisien suorittamista 
varten yleisjaosto myönsi erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 
yht. 8.02 mmk sekä työnantajan kansaneläke- ja lapsilisämaksujen suorittamista 
varten 100 000 mk (khn jsto 5.12. 7 037 §). 

Sairaalain vaatehuoltohenkilökunnan virkojen järjestely, ks. huoltotoimi. 
Sairaalalisän maksaminen lääketieteen opetuksesta kaupungin sairaaloissa huoleh-

tiville yliopiston palkkaamille lääkäreille. Yliopiston ja kaupungin kesken oli aikanaan 
tehty sopimus lääketieteellisen opetuksen antamisesta Kivelän, Marian ja Laakson 
sairaaloissa mm. sillä ehdolla, että yliopisto huolehtii tarvittavien lääkärien palk-
kauksesta ym. Kertomusvuoden huhtikuussa tapahtuneen sairaalalääkärien palk-
kausjärjestelmän muuttamisen yhteydessä oli poistettu toimenpidepalkkiot ja lää-
käreille ruvettu suorittamaan sairaalalisää korvauksena lähinnä heidän sairaalassa 
suorittamistaan sairaalatehtävistä. Helsingin Yliopisto oli esittänyt, että kaupunki 
ko. sairaalaosastojen omistajana suorittaisi sairaalalisän mainituille lääkäreille. 
Näiden korvausten takaisin maksamista varten yliopisto esittäisi määrärahan otta-
mista valtion tulo- ja menoarvioon. Sairaalalautakunta ja palkkalautakunta olivat 
puoltaneet esitystä, koska siitä ei aiheutuisi kaupungille lisämenoja. Kaupungin-
hallitus päätti periaatteessa suostua yliopiston esitykseen em. ehdoilla. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaala- ja sosiaalitointa johtavaa apulaiskau-
punginjohtajaa tarpeellisiksi katsomiensa sairaalalautakuntaa ja palkkalautakuntaa 
edustavien asiantuntijoiden kanssa kiireellisesti ryhtymään neuvotteluihin yliopiston 
edustajien kanssa kertomusvuotta varten tarvittavan lisäsopimuksen ja uusien, 
v:n 1962 alusta voimaan tuleviksi tarkoitettujen sopimusten aikaansaamiseksi. Neu-
vottelujen tulosten perusteella olisi sairaalalautakunnan aikanaan tehtävä asiaa 
koskeva esityksensä (24.8. 2 374 §). Sairaalalautakunnan antaman lausunnon perus-
teella kaupunginhallitus myöhemmin päätti kehottaa sairaala virastoa suorittamaan 
ko. lääkäreille sairaalalisän ennakkona kertomusvuoden kuudelta kuukaudelta Kive-
län sairaalan kassavaroista 3 020 510 mk, Laakson sairaalan kassavaroista 1 895 870 
mk ja Marian sairaalan kassavaroista 1 627 937 mk eli yhteensä 6 544 317 mk sillä 
ehdolla, että sairaalavirasto huolehtisi siitä, että Helsingin Yliopistolta perittäisiin 
kertomusvuoden aikana mainitut ennakot sosiaaliturvamaksuineen sairaalaviraston 
laskelman mukaisesti, eli yhteensä 6 894 766 mk (21.12. 3 591 §). 

Sairaaloiden työajan lyhentäminen. Sairaalalautakunnan esityksestä kaupungin-
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hallitus päätti oikeuttaa lautakunnan heti ryhtymään kaupungin sairaanhoitolaitok-
sessa työajan lyhentämistä koskeviin kokeiluihin kaupunginvaltuuston 12.4. (ks. s. 
10) hyväksymällä tavalla ja sillä ehdolla, ettei siitä aiheudu kaupungille lisäkus-
tannuksia (13.4. 1 131 §). 

Matkakulujen ja päivärahan korvaaminen komennuksen ajalta. Sen jälkeen kun 
Nummelan sairaala oli hankittu kaupungin omistukseen, oli Kivelän sairaalan mie-
lisairaanhoitajatar Katri Hallamo komennettu Nummelan sairaalaan ajaksi 27.10.— 
22.11.1958. Komennuksensa ajalta oli Hallamo anonut matkakustannusten kor-
vausta, ruoka- ja päivärahaa. Sekä sairaalatoimen toimitusjohtaja että kaupungin-
hallitus olivat hylänneet anomuksen, jonka jälkeen Hallamo oli vedonnut asiassa 
lääninhallitukseen. Tämä oli 14.4.1961 antamallaan päätöksellä velvoittanut kau-
pungin maksamaan valittajalle matkakustannusten korvausta 380 mk, mutta hylän-
nyt päivärahaa koskevan vaatimuksen, koska Hallamolle Nummelan sairaalassa oh 
annettu vapaa asunto ja myöhemmin tarjottu korvausta ruoasta. Kaupunginhallitus 
oli tyytynyt em. päätökseen, mutta asianomainen sen sijaan valitti vielä korkeim-
paan hallinto-oikeuteen, joka oli osittain kumonnut lääninoikeuden päätöksen ja 
velvottanut kaupungin suorittamaan valittajalle em. matkakorvauksen lisäksi päi-
värahaa 27 p:ltä yhteensä 29 700 mk, eli 1 100 mk päivältä. Asiamiestoimisto oli 
todennut em. päätöksen merkitsevän poikkeusta kaupungin matkustussäännön tul-
kinnasta, jota kuitenkin vastaisuudessa ilmeisesti olisi sovellettava. Jotta ei ko. 
päätöksen mukaista maksuvelvollisuutta vastaisuudessa sattuisi, olisi asiamiestoi-
miston mielestä matkustussäännön määräyksiä tarkistettava. Kaupunginhallitus 
merkitsi korkeimman hallinto-oikeuden päätäksen tiedoksi sekä päätti samalla 
kehottaa ratkaisuvallan siirtämistoimikuntaa harkitsemaan ja tekemään aikanaan 
kaupunginhallitukselle mahdollisen esityksensä matkustussäännön tarkistamisesta 
(26.10. 3 009 §). 

Sairaala-asetuksen 12a § :n muuttaminen. Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton 
toimiston ilmoitus valtioneuvostolle tehdystä esityksestä sairaala-asetuksen 12a §:n 
muuttamiseksi yhtäpitäväksi sairaalalain säännösten kanssa. Muutos koski valtion-
avun anomista (9.3. 761 §). 

Sisäasiainministeriö oli 24.8. hyväksynyt em. pykälän perusteella seuraavat 
palkkausmenot: yleisistä palkankorotuksista aiheutuvat palkkausmenot, mikäli pal-
kankorotukset ovat valtioneuvoston päätöksen mukaiset, kuitenkin niin että koro-
tukset lasketaan ministeriön hyväksymien peruspalkkojen mukaisesti, hoitohenkilö-
kunnalle maksettavat pukurahat, mikäli ne eivät ylitä mielisairaanhoitajalle mak-
settuna 500 mk:aa ja muille 800 mk:aa kuukaudessa ja henkilökunnalle maksettavat 
yörahat, mikäli ne eivät ylitä valtionvirkamiehille vahvistettuja korvauksia (9.3. 
772 §). 

Alue- ja paikallissairaalain sekä mielisairaalain perustamiskustannuksia koskevien 
alustavien määrärahaesitysten tekeminen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä opetus-
ja sairaalatointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimenpiteen otsikossa mai-
nittua asiaa koskevan alustavan ilmoituksen lähettämisestä lääkintöhallitukselle. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa huolehtimaan vast-
edes hyvissä ajoin ennen lääkintöhallituksen asettaman määräajan umpeen kulu-
mista vastaavan, alustavan ilmoituksen tekemisestä kaupunginhallitukselle seu-
raavien vuosien osalta (2.3. 684, 685 §). 
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Keskusparantolain v:ien 1957 ja 1958 valtionavun alentamista koskeva asia. Kau-
punginhallitus oli v. 1959 (ks. s. 237) kehottanut asiamiestoimistoa hakemaan muu-
tosta keskusparantolain em. vuosien valtionavun alentamista koskevaan lääkintö-
hallituksen päätökseen. Koska lääkintöhallituksen asiaa koskeva ilmoitus oli ollut 
allekirjoittamaton moniste, jota ei voitu pitää alkuperäisenä valituskelpoisena lää-
kintöhallituksen päätöksenä tai sen jäljennöksenä, oli asiamiestoimisto pyytänyt 
lääkintöhallitusta toimittamaan kaupungille alkuperäisen valitusosoituksella varus-
tetun päätöksensä. Lääkintöhallitus oli ilmoittanut em. pyynnön johdosta, ettei se 
tule tekemään päätöstä asiasta, keskusparantolain mainittujen vuosien valtionavun 
alentamisesta, vaan on asian oikaiseminen lain mukaan tehtävä asetusteitse. Kes-
kusparantolain kunnossapito- ja käyttökustannuksia koskeva, ko. vuosien vahvis-
tettujen valtionapujen oikaisemista koskeva asetus olikin annettu v. 1960 ja oli 
mainittujen vuosien valtionavut vahvistettu siinä lääkintöhallituksen kiertokirjeen 
mukaisiksi. Kun valtionapumäärien muuttaminen oli johtunut siitä, että kunnossa-
pito- ja käyttökustannuksiin oli sairaalain kirjanpidossa kirjattu sellaisia menoja, 
joita asetusten mukaan ei voitu hyväksyä valtionapuun oikeuttaviksi, kaupungin-
hallitus päätti peruuttaa ko. muutoksenhakua koskevan päätöksensä (12.1. 94 §). 

Paikallissairaalain liiton perustaminen. Kaupunginhallitus päätti periaatteessa, 
että Helsingin kaupunki on valmis osallistumaan perustettavaksi suunnitellun 
Paikallissairaalain liiton toimintaan. Samalla kaupunginhallitus päätti valita kau-
pungin edustajaksi 26.4. pidettävään perustavaan kokoukseen apul. kaup. joht. 
Eino Uskin ja varalle sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksasen. Kaupungin edusta-
jan tulisi pyrkiä saamaan yhdistyksen sääntöjen 8 §:n 1 momenttiin sairaalalauta-
kunnan esittämät muutokset (13.4. 1 121 §). Neuvottelukunnalle päätettiin kerto-
musvuoden menoja varten suorittaa sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista kau-
punginhallituksen käyttövaroista 220 000 mk, josta huhtikuussa 110 000 mk ja 
syyskuussa samoin 110 000 mk. Neuvottelukuntaan valituille kaupungin edustajille 
saatiin maksaa toiminnan alkamisesta lähtien kaupungin varoista saman suuruiset 
kokouspalkkiot kuin kaupungin lauta- ja johtokuntien jäsenille kulloinkin makse-
taan (27.4. 1 286 §). 

Harjoittelu kaupungin sairaaloissa. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaala-
lautakunnan sijoittamaan Marian, Auroran ja Nikkilän sairaaloihin yhteensä n. 
36 Helsingfors svenska sjuksköterskeinstitut 'in oppilasta kertomusvuoden aikana 
käytännölliseen harjoitteluun sekä antamaan heille harjoitteluaikana sairaaloissa 
ruoan 150 mk:n päivä- ja ilta-ateriakorvausta vastaan sekä Nikkilän sairaalassa 
tapahtuvan harjoittelun aikana myös asunnon sairaalan puolesta (12.1. 119 §, 2.2. 
369 §). 

Samaten saatiin Helsingin sairaanhoitajaopiston sairaanhoitajakoulun ja jatko-
opintojen osaston opiskelijoita sijoittaa käytännölliseen harjoitteluun Marian, Auro-
ran, Kivelän, Malmin, Hesperian, Laakson ja Nikkilän sairaaloihin edelleen v:n 1962 
aikana, sekä röntgenteknillisten apulaisten kurssien oppilaita käytännölliseen har-
joitteluun v:n 1962 aikana Auroran, Laakson, Marian ja Hesperian sairaaloihin. Ate-
riointia koskevat ehdot olivat samat kuin edellä (12.10. 2 843 §, 7.12. 3 434 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 1958 (ks. s. 193) tekemäänsä pää-
töstä, että kaupungin sairaalain keittiöihin saatiin ottaa tarvittaessa kotitalous-
harj oittelij öiksi henkilöitä, j otka harj oittelevat kotitalousopettaopistoj a, laitos-
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emäntäkurssia tai maatalous- ja metsätieteen kandidaatin tutkintoa varten. Näille 
harjoittelijoille saatiin 1.6. lukien suorittaa 15 000 mk:n suuruinen kuukausipalkkio 
ja samalla heille myönnettiin oikeus aterioida harjoitteluaikanaan sairaaloissa 200 
mk:n suuruista päivä- ja ilta-ateriakorvausta vastaan. Korotetut palkkiot saatiin 
suorittaa ao. sairaalain muiden palkkamenojen tileiltä (8.6. 1 826 §). 

Laskujen hyväksyminen ja arvopostin kuittaaminen. Kaupunginhallitus myönsi 
sairaalalautakunnalle luvan siihen, että lautakunnan 13.1. tekemässä päätöksessä 
mainitut kirjanpitäjät oikeutetaan hyväksymään ao. sairaalain laskut ja kuittaa-
maan arvoposti niinä aikoina, jolloin he viransijaisina hoitavat taloudenhoitajan 
virkoja (19.1. 165 §, 16.2. 525 §). 

Sairaalain ja huoltolautakunnan alaisten huoltolaitosten vapalittaminen televisio-
maksuista. Kaupunginhallitus päätti tehdä kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriölle esityksen, että kaupungin sairaalat ja huoltolautakunnan alaiset huoltolai-
tokset vapautettaisiin televisiolupamaksujen suorittamisesta sellaisten televisio-
vastaanottimien osalta, jotka on sijoitettu potilaiden tai hoidokkien oleskeluhuonei-
siin. Ministeriö oli 26.6. hylännyt anomuksen, koska tällaisia helpotuksia oli aikai-
semmin myönnetty vain yleisradion linkkiasemien hoitajille. Ministeriö oli kuiten-
kin aikaisemmin oikeuttanut Koskelan sairaskodin sekä Laakson ja Auroran sairaa-
lat käyttämään potilaiden ja hoidokkien käytössä olevia kuuntelulaitteita niin, että 
kukin laitos suorittaa vain yhden radiolupamaksun, eikä siis ko. sairaaloiden tarvitse 
suorittaa televisioluvan edellyttämää radiolupamaksua. Merkittiin tiedoksi (16.2. 
521 §, 3.8. 2 197 §). 

Malmin erään tontin siirtäminen sairaalalautakunnan hallintoon. Kaupunginhalli-
tus päätti siirtää korttelin n:o 38121 tontin n:o 7 sairaalalautakunnan hallintoon 1.4. 
lukien 8.2 8 mmk:n pääoma-arvoisena. Tontille oli rakennettu Malmin sairaalan hen-
kilökunnan asuntolarakennus (6.4. 1 059 §). 

Sairaalaviraston avoinna olevaan 34. palkkaluokan talousjohtajan virkaan valit-
tiin Kivelän sairaalan tai. hoit. Veikko Kääriäinen 1.7. lukien tavanmukaisilla eh-
doilla sekä lisäksi sillä ehdolla, että hän ottaessaan talousjohtajan viran vastaan 
samalla luopuisi Mehiläisen sairaalassa hoitamastaan sivuvirasta (16.3. 846 §); 31. 
palkkaluokan kansliaosaston osastopäällikön virkaan valittiin lautakunnan sihteeri, 
varat. Arno v. Hertzen 1.4. alkaen (16.2. 522 §, 16.3. 847 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan ottamaan sairaalavirastoon ker-
tomusvuoden alusta perustettuihin 30. palkkaluokan rakennusinsinöörin virkaan ja 
23. palkkaluokan työntutkijan virkaan niitä haettaviksi julistamatta mainittuja tp. 
virkoja aikaisemmin hoitaneet ins. Heikki Taimiston ja työntutk. Ahti Laitisen. 
Samalla saatiin jättää täyttämättä 36. palkkaluokkaan kuuluvapuolipäivätoiminen 
sairaalakeskuksen johtavan lääkärin virka ja 29. palkkaluokan sairaalatutkijan 
virka, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes kysymys sairaanhoito-osaston 
mahdollisesta perustamisesta sairaalavirastoon olisi lopullisesti ratkaistu (12.1. 
107 §). 

Virastossa avoinna oleva 29. palkkaluokan sairaalatutkijan virka saatiin täyttää 
sitä haettavaksi julistamatta 1.6. lukien sillä ehdolla, että virkaan valittaisiin fil.kand 
Inkeri Vauraste (1.6. 1 691 §). Myöhemmin kaupunginhallitus päätti myöntää ylei-
sistä käyttövaroistaan 552 780 mk tp. sairaalatutkijan palkkaamista varten 29. 
palkkaluokan mukaisilla palkkaeduilla ajaksi 1.7.—31.12., jolloin f il. kand. Vauraste 
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sairaalatutkijan virassa ollessaan hoitaisi lautakunnan sihteerin tehtävät. Vastaa-
vanlaisen toiminnan jatkamisesta olisi tehtävä esitys v:n 1962 talousarvion vahvista-
misen jälkeen (15.6. 1 890 §). 

Sairaalaviraston kansliosastolle päätettiin vielä 1.3. lukien palkata 12. palkka-
luokkaan kuuluva tp. toimistoapulainen sekä talousosastolle 11. palkkaluokkaan 
kuuluva toimistoapulainen ja 1.9. lukien kansliaosastolle 11. palkkaluokan toimisto-
apulainen, kaikki kauintaan kertomusvuoden loppuun. Palkkojen maksamista var-
ten kaupunginhallitus myönsi 915 040 mk yleisistä käyttövaroistaan (23.2. 606 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä v:n 1962 talousarvioonsa 
400 000 mk tp. palkkiotoimisen sairaalafyysikon palkkaamiseksi virastoon ajaksi 
1.1.—30.6. 1962 ja 1.9.—31.12. 1962, kuukausipalkka 40 000 mk, joka edellyttää 
12:ta puolen päivän konsultaatiota kuukaudessa sekä lisäksi lausuntojen antamisen 
hänen toimialaansa kuuluvista kysymyksistä sairaalalautakunnalle ja sairaalatoimen 
toimitusjohtajalle (7.9. 2 509 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että sairaalaviraston tulee vastaisuudessa huolehtia 
kaupungin sairaaloissa kuolleilta henkilöiltä jääneiden rahojen, arvopapereiden ja 
arvoesineiden vastaanottamisesta ja toimittamisesta vainajien oikeudenomistajille 
(29.6. 2 041 §). 

Eräiden sairaalapaikkojen luovuttaminen Helsingin maalaiskunnan käyttöön. Kau-
punginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan tekemään Helsingin maalaiskunnan 
kanssa sopimuksen Auroran sairaalan 7 hoitopaikan ja Laakson sairaalan 8 hoito-
paikan käyttämisestä v. 1955 solmitussa sopimuksessa mainituilla ehdoilla, paitsi 
että uusi sopimus on voimassa toistaiseksi, molemminpuolinen irtisanomisaika 3 kk 
(12.1. 126 §, v:n 1954 kert. s. 38). 

Marian sairaala. Työajan lyhentämisen takia kaupunginhallitus oikeutti sairaa-
lalautakunnan palkkaamaan Marian sairaalaan 1.6.—31.12. väliseksi ajaksi seuraa-
vat tilapäiset viranhaltijat: (palkkaluokka merkitty sulkuihihn viran nimikkeen jäl-
keen) 8 sairaanhoitajaa (15), laboratorioteknillinen apulainen (13), 2 apuhoitajaa 
(12) sekä 4 sairaala-apulaista ja 2 keittiöapulaista (8) (1.6. 1 688 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Marian sairaalassa saatiin 1.1.1962 lukien alkaa 
kokeilumielessä sairaalan valvoma kotisairaanhoito kirurgian ja sisätautien osasto-
ryhmissä ja että tätä varten saatiin sairaalaan palkata v:ksi 1962 yksi uusi valtion 
26. palkkaluokkaan kuuluva apulaislääkäri, jolle saatiin maksaa sairaalalisänä 
32 500 mk/kk sekä 6 uutta 20. palkkaluokkaan kuuluvaa kotisairaanhoitajaa sekä 
että lääkekustannuksiin saatiin käyttää 1.2 mmk, kaikki sillä edellytyksellä, että 
kaupunginvaltuusto ko. vuoden talousarvion vahvistamisen yhteydessä hyväksyisi 
tarkoitukseen tarvittavat määrärahat. Tällöin jätettäisiin v. 1962 palkkaamatta seu-
vat tp. viranhaltijat: 1 osastonhoitaja, 9 sairaanhoitajaa, 4 apuhoitajaa ja 5 sairaala-
apulaista. Sairaalalautakunnan olisi sovittava huoltolautakunnan kanssa kodinhoi-
tajien käyttämisestä Marian sairaalassa aloitettavaan kotisairaanhoitoon liittyvien 
kodinhoitotehtävien suorittamiseen ottaen huomioon, että kotisairaanhoitoa har-
joitettaisiin myös kesäkuukausien aikana (9.11. 3 143 §). 

Kaupunginhallitus päätti sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto 6. 9. (ks. s. 33) 
hyväksyisi kaupunginhallituksen ehdotuksen kaupungin sairaaloiden sekä Koskelan 
sairaskodin ja Kustaankartanon vanhainkodin lääkärien ja kemistien palkkauksen 
järjestelystä, oikeuttaa sairaalalautakunnan suorittamaan Marian sairaalan munu-
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aiskojeosaston vastaavaksi lääkäriksi valitulle lääket. ja kir. tri Börje Kuhlbäckille 
lääkärien uuden palkkausjärjestelmän edellyttämät, erikoislääkärien palkkausta vas-
taavat palkkaedut ajalta 1. 9.—31. 12. Samalla kaupunginhallitus päätti, että tri 
Kuhlbäckille sekä ko. osaston apulaislääkärille Leif Tallgrenille saadaan em. ehdoilla 
1.9. lukien toistaiseksi suorittaa päivystyskorvaus sairaalalääkärien uuden palkkaus-
järjestelmän mukaisesti (30. 8. 2 438 §). Em. osastolle päätettiin vielä palkata 1. 9. 
lukien yhden tp. sairaanhoitajan asemesta tp. osastonhoitaja 18. palkkaluokan mu-
kaisella palkalla (30. 8. 2 437 §). 

Vielä kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan palkkaamaan sairaalaan 
kaksi puolipäivätoimista sairaanhoitajaa ajaksi 16.9.—31.12. sillä ehdolla, että yksi 
avoinna oleva kokopäivätoiminen tp. sairaanhoitajan virka jätettäisiin täyttämättä 
sekä että järjestelystä ei aiheutuisi lisäkustannuksia (7. 9. 2 501 §). 

Yleisjaosto päätti tehdä työneuvostolle esityksen, että Marian sairaalan kaksi sai-
raanhoitajaa saataisiin määrätä suorittamaan kertomusvuoden aikana ylitöitä enin-
tään 350 tuntia kumpikin (khn jsto 5. 12. 7 051 §). 

Marian sairaalasta keskuspesulan palvelukseen siirtyneille neljälle viranhaltijalle 
myönnettiin oikeus asua sairaalan asuntolassa määrättyä vuokraa vastaan edelleen 
v:n 1962 loppuun saakka (23. 11. 3 296 §). 

Kaupunginhallitus päätti ottaa tutkittavakseen lautakunnan hallintojaoston 
19. 5. tekemän päätöksen laboratorioylilääkäri Ralph Gräsbeckin oikeuttamisesta 
asumaan kaupungin ulkopuolella asettamatta siihen määräaikaa sekä kehottaa jaos-
toa muuttamaan päätöksensä virkasäännön 13 §:n vaatimukset täyttäväksi (25. 5. 
1 547 §). 

Munuaiskojeosaston toiminnan aloittamisesta aiheutuneen huomattavan työ-
määrän lisäyksen vuoksi kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan aloittamaan 
Marian sairaalassa 1. 10. alkaen toistaiseksi kokeilumielessä kaupunginvaltuuston 
v. 1946 (ks. s. 10) hyväksymien päivystysmääräysten 2) ja lb) kohdan mukaisen la-
boratorioapulaisten suorittaman päivystyksen siten, että päivystystä suorittaa vain 
yksi laboratorioapulainen kerrallaan kuitenkin sillä ehdolla, että päivystäjien viikot-
taisia, työaikalain sallimia enimmäistyötuntimääriä ei ylitettäisi ja että ko. päivys-
tyksestä aiheutuvat kustannukset saataisiin sisällyttää niihin kustannuksiin, jotka 
kaupungin ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton välillä munuaiskojeosas-
ton käyttämisestä v. 1960 (ks. s. 39) tehdyn sopimuksen nojalla kuuluvat keskussai-
raalaliiton korvattaviin kustannuksiin. Päivystyksestä v:n 1962 aikana aiheutuvat 
menot saatiin suorittaa Marian sairaalan ao. tililtä (23. 11.3 292 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että se vahvistaisi Marian sairaalan hoi-
topaikkaluvun 1.7. lukien yhteensä 391 hoitopaikaksi, joista 210 kirurgisia ja 181 
sisätautien hoitopaikkoja (6. 7. 2 129 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan sijoittamaan em. sairaalaan 1. 7. 
alkaen ja v:n 1962 loppuun saakka Lahden Diakonissalaitoksen 5—8 oppilasta ker-
rallaan saamaan kirurgisen sairaanhoidon opetusta. Oppilaille myönnettiin oikeus 
harjoitteluaikanaan aterioida sairaalassa 150 mk:n päivä- ja ilta-ateriakorvausta vas-
taan (30.3. 995 §, 21. 12. 3 582 §). 

Palolaitoksen käytöstä poistettu Volvo-merkkinen sairaankuljetusauto AE-369 
päätettiin korvauksetta luovuttaa Marian sairaalan käyttöön (khn jsto 11. 4. 5 623 §). 

Marian sairaalan kirjelmässä nro 264/31. 5. mainitut pesulakoneet päätettiin 
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myydä Metalli- ja Romukauppa E. Rahikaiselle 155 000 mk:n yhteisestä hinnasta ja 
sillä edellytyksellä, että liike suorittaa laitteiden kuljetuksen omalla kustannuksel-
laan (khn jsto 29.6. 6 149 §); Marian ja Laakson sairaaloiden irtaimistoluetteloista 
viimevuosien aikana poistetut käyttökelvottomat pelti-, rauta- ja alumiiniastiat saa-
tiin myydä sairaalan kahdelle apumiehelle vastaavasti 3 mk:n, 7 mk:n ja 105 mk:n 
hinnasta (khn jsto 11.4. 5 624 §); Marian ja Kivelän sairaalassa olevat, käytöstä 
poistetut hankintatoimiston kirjelmässä n:o 405/22. 8. mainitut sairaalakalusteet 
saatiin korvauksetta luovuttaa Marian-Sairaskoti-Säätiölle sillä ehdolla, ettei kau-
pungille aiheutuisi kustannuksia niiden kuljettamisesta (khn jsto 5. 9. 6 446 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli vahvistanut Marian sairaalan raken-
nuksessa nro 3 suoritettavien korjaustöiden piirustukset sekä hyväksynyt ko. töiden 
kustannukset otettaviksi valtionapusuunnitelmaan (26. 1. 305 §, 23. 2. 608 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin 6.9 mmk paloturvallisuustöiden suorittamis-
ta varten sairaalan rakennuksessa n:o 4. Työt saatiin suorittaa viipymättä ja valtion-
apuasian ratkaisua odottamatta. Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että työt 
hyväksyttäisiin valtionavustusten suorittamista koskevaan suunnitelmaan em. suu-
ruisina. Lääkintöhallitus oli sittemmin vahvistanut ko. töitä koskevat piirustukset 
(6. 7. 2 123 §, 23. 11. 3 285 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 1.2 45 mmk rakennuksen n:o 9 siipiosan purkamista ja siitä aiheutuvia muu-
tostöitä varten. Vielä kaupunginhallitus hyväksyi talorakennusosaston 10. ja 15. 8. 
päivätyt mainitun rakennuksen muutospiirustukset n:o 1 ja 2 (12. 10. 2 846 §, 23. 11. 
3 287 §). 

Kaupunginhallituksen lähetettyä Marian sairaalan uutta osastorakennusta kos-
kevan perustamissuunnitelman lääkintöhallituksen hyväksyttäväksi lääkintöhalli-
tus oli hylännyt esityksen (25. 5. 1 599 §, 9. 11. 3 144 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennusosaston laatimat, ko. sairaalan muunta-
mon ja pääkeskushuoneen 17. 1. päivätyt pääpiirustukset. Työt saatiin alottaa välit-
tömästi valtionapuasian ratkaisua odottamatta. Lääkintöhallitukselle päätettiin esit-
tää, että se hyväksyisi pääpiirustukset, kustannusarvion ja rakennustapaselostuksen. 
Lääkintöhallitus oli myöhemmin vahvistanut muuntamon pääpiirustukset (9. 3. 
764 §, 8. 6. 1 830 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli vahvistanut sairaalan isotooppikella-
rin piirustukset ja hyväksynyt sen kustannukset valtionapuun oikeuttaviksi (13. 4. 
1 126 §, 21. 6. 1 971 §). 

Merkittiin tiedoksi sisäasiainministeriön ilmoitus, että Marian sairaalan kirurgis-
ten osastojen K IV ja K V varustamisesta happijohdoilla aiheutuneet kustannukset 
oli hyväksytty valtionapusuunnitelmaan (23. 2. 603 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa laadituttamaan 
Marian sairaalan kirurgisten osastojen K I ja K II korjausta varten tarpeelliset suun-
nitelmat ja piirustukset kustannusarvioineen kahden eri vaihtoehdon mukaisesti 
siten, että toiseen sisällytetään myös kellaritilojen saneeraus, kun taas toisessa ei sitä 
oteta huomioon (9. 11. 3 145 §). 

Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus käyttää tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokkaan tilille Sairaalalautakunnan hallinnassa olevien rakennus-
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ten perusparannustyöt Marian sairaalan rakennuksessa n:o 2 sijaitsevan laboratorion 
muutostöitä varten merkittyä 4.241 mmk:n siirtomäärärahaa (27. 4. 1 282 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että sairaalan fysikaalisen osaston korjaustöi-
den suorittaminen saatiin aloittaa heti. Lautakuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, 
että työn n. 2.2 mmk:n arvioituja kustannuksia varten aikanaan anottaisiin valtion-
apua käyttökustannusten muodossa (12. 1. 105 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston 15. 4. ja 27. 5. päi-
vätyt talousrakennuksen piirustukset n:o 1—3, jotka päätettiin kustannusarvioineen 
lähettää lääkintöhallituksen vahvistettavaksi (24. 8. 2 377 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin tehdä esitys, että munuaiskojeosaston perusta-
miskustannukset otettaisiin valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan 18 733 691 mk:n määräisinä (30. 3. 996 §, 25. 5. 1 598 §). Merkittiin 
tiedoksi, että lääkintöhallitus oli vahvistanut ko. osaston piirustukset (21. 9. 2 638 §). 
Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus valtionapuasian ratkaisua odottamatta 
hankkia Havulinna Oy:ltä Bennet Assister Model BA-3 P -merkkinen respiraattori 
hintaan 463 500 mk sairaalan kaluston hankintamäärärahoja käyttäen (23. 3. 934 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Marian sairaalassa oli neljä kaupungin kokoelmiin lah-
joitettua taideteosta, joista yksi Aarno Ahtajan ja kolme Erkki Kuloveden. Taide-
teokset päätettiin merkitä sairaalan irtaimistoluetteloon (khn jsto 23. 5. 5 880 §). 

Sairaalan määrärahoista Erilaatuiset menot päätettiin eräälle potilaalle suorittaa 
25 000 mk hänen sairaalassa kadonneesta hammasproteesistaan (khn jsto 26. 9. 
6 582 §). 

Auroran sairaalaan päätettiin palkata seuraavat uudet viranhaltijat; joiden 
palkkaluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen: ajaksi 1. 2.—31. 3. 
apulaislääkäri (25) (9. 1. 225 §); ajaksi 1. 4.—31. 12. sairaanhoitaja (15) (2. 2. 370 §); 
9 sairaanhoitajaa (15), 4 lastenhoitajaa (13), 2 apuhoitajaa ja 1 apumies (12), 1 keit-
tiöapulainen ja 4 sairaala-apulaista (8) (1.6. 1 688 §) sekä hengityshalvausosastolle, 
mikäli se katsotaan välttämättömäksi, ajaksi 16.2.—31.3. 1 osastonhoitaja (18), 
5 sairaanhoitajaa (15), 1 puolipäivätoiminen lääkintävoimistelija (15), 4 lastenhoita-
jaa (13), 2 apuhoitajaa (12), 1 sairaala-apulainen (8) sekä ajaksi 1. 4.—31. 8. 1 osas-
tonhoitaja (18), 9 sairaanhoitajaa (15), 1 lääkintävoimistelija ja 1 puolipäivät oiminen 
lääkintävoimistelija (15), 4 lastenhoitajaa (13), 8 apuhoitajaa (12), 1 sairaala-apulai-
nen (8) ja 1 kylvettäjä (9) sekä ajaksi 1. 9.—31. 12. 1 kylvettäjä (9) (16. 2. 524 §, 
30. 8. 2 436 §). Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei avoinna olevaa 20. palkkaluo-
kan sosiaalihoitajan virkaa saanut täyttää, ennenkuin kaupunginhallitus antaisi sii-
hen luvan hankittuaan asiasta sairaalalautakunnan lausunnon (2. 2. 370 §). 

Kaupunginhallitus päätti korottaa sairaalan työsopimussuhteessa olevien hengi-
tyskoneen valvojien tuntipalkan 170 mk:ksi tunnilta ja oikeuttaa lautakunnan ylit-
tämään ao. määrärahojaan enintään 400 000 mk:lla (10. 8. 2 249 §). 

Kaupunginhallitus päätti tiedustella lääkintöhallitukselta, voitaisiinko Auroran 
ja Malmin sairaaloille myöntää valtionapua joko uuden anestesialääkärin tai aneste-
sia-apulaislääkärin palkkaamiseksi kumpaankin sairaalaan niissä ennestään olevan 
yhden anestesialääkärin lisäksi. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa ko. sai-
raalat käyttämään konsultoivaa anestesialääkäriä toistaiseksi ja siten, että korkein 
kysymykseen tuleva palkkio on 6 500 mk nukutukselta (9. 3. 770 §). Merkittiin tie-
doksi, että sisäasainministeriö oli antanut suostumuksensa yhden anestesialääkärin 
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viran perustamiseen kumpaankin sairaalaan 30. palkkaluokan mukaisella palkalla 
ja osastonlääkäri-nimikkeellä (27. 4. 1 279 §). 

Auroran sairaalan lastenpsykiatrisessa osastossa kokoontuvien lasten vanhempien 
keskusteluryhmien toiselle johtajalle, fil.maist. Pentti Ikoselle päätettiin suorittaa 
1 500 mk:n suuruinen palkkio kustakin keskustelutilaisuudesta 1. 12. 1961—31. 5. 
1962 välisenä aikana käyttäen tarkoitukseen sairaalan määrärahoja Muut palkka-
menot (21. 12. 3 584 §). 

Auroran sairaalan hengityshalvausosastolla vallitsevan tilanahtauden vuoksi kau-
punginhallitus päätti pyytää lääkintöhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin kroonis-
ten hengityshalvauspotilaiden ottamiseksi hoidettavaksi valtion ylläpitämään hoito-
laitokseen (23. 2. 604 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että se hyväksyisi 
Auroran sairaalan hengityslaitepotilaiden kotihoidon aloittamisen kokeilumielessä 
1. 9. alkaen sairaalalautakunnan esittämän suunnitelman mukaisesti sekä siten, että 
valtion täysmääräisesti korvattaviksi kustannuksiksi hyväksytään kotihoidossa ole-
valle potilaalle suoritettava päiväraha, joka toistaiseksi 1. 9. lukien olisi 4 250 mk 
vuorokaudelta ynnä kotihoidon sairaalalle aiheuttamat muut todistettavat kustan-
nukset, kuten potilaiden kuljetukset, lääkärien ja hoitajien matkakustannukset, 
kaasupullon täyttö ym. menot tilityksen mukaan. Kotihoidossa oleville helsinkiläi-
sille potilaille saatiin suorittaa mainitut päivärahat sairaalan määrärahoista Erilaa-
tuiset menot (6. 7. 2 130 §). Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli suostunut 
kaupunginhallituksen em. esitykseen (3. 8. 2 202 §). 

Rakennusviraston konepajalla oleva Munktell-merkkinen kärkisorvi CA 40/1932, 
päätettiin tarpeettomana luovuttaa korvauksetta Auroran sairaalan lämpökeskuksen 
korjaamolle (khn jsto 4. 7. 6 189 §). 

Yleis jaosto oikeutti Auroran sairaalan myymään Tampereen Keskussairaalalle 
5 kpl Dräger-merkkisiä keskoskehtoja sillä ehdolla, että ostaja omalla kustannuk-
sellaan huolehtii niiden kunnostamisesta ja kuljetuksesta (khn jsto 29. 6. 6 157 §) 
sekä Helsingin yliopistolliselle keskussairaalaliitolle 3 kpl em. keskoskehtoja samoilla 
ehdoilla. Kehtojen hinta oli 100 000 mk/kpl (khn jsto 19. 9. 6 548 §). 

Muuttaen v. 1960 (ks. s. 220) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti esit-
tää lääkintöhallitukselle, että Auroran sairaalan kappeli- ja obduktiorakennuksen 
muutos- ja lisärakennustyöt hyväksyttäisiin valtionapua koskevaan suunnitelmaan 
21 mmk:n määräisinä (28. 9. 2 706 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että se 
vahvistaisi talorakennusosaston laatimat rakennuksessa n:o 15 suoritettavien kor-
jausten piirustukset ja esittäisi sisäasiainministeriölle, että ko. korjaustyöt hyväksyt-
täisiin valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 7.5 mmk:n 
määräisinä. Ministeriö oli sittemmin hyväksynyt ko. piirustukset (30. 11. 3 366 §, 
28. 12. 3 653 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatiman suun-
nitelman aidan rakentamisesta Auroran sairaalan länsirajalle sekä aitaa koskevat 
pääpiirustukset n:o 1 ja 2, kuitenkin siten muutettuna, että aita olisi rakennettava 
150 cm korkuiseksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, että aidan rakentamisesta 
aiheutuvat arvioidut kustannukset oli suoritettava tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokkaan kuuluvista määrärahoista Sairaalalautakunnan hallinnassa 
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olevien rakennusten perusparannustyöt. Sairaalalautakunnan tuli huolehtia siitä, 
että näitä kustannuksia varten aikanaan anottaisiin valtionapua käyttökustannusten 
muodossa (12. 1. 112 §, 1. 6. 1 685 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä sairaalan ky lmävesij ohto verkoston uusi-
mista koskevat pääpiirustukset sekä lähettää ne kustannusarvioineen ja työselityk-
sineen lääkintöhallituksen vahvistettavaksi. Sisäasiainministeriölle päätettiin esittää 
työt hyväksyttäväksi valtionavustusten suorittamista koskevaan suunnitelmaan 
5.5 5 mmk:n määräisinä. Ministeriö oli sittemmin hyväksynyt em. esityksen (1.6. 
1 687 §, 9. 11. 3 139 §). 

Sairaalan määrärahoista Erilaatuiset menot päätettiin suorittaa 10 000 mk:n kor-
vaus erään vierailuaikana kadonneen päällystakin korvaamiseksi asianomaiselle. 
Korvaus myönnettiin sillä ehdolla, ettei asianomainen esittäisi kaupungille muita 
korvausvaatimuksia. Asiamiestoimistoa kehotettiin tutkimaan, mitä mahdollisuuk-
sia kaupungilla olisi vapautua korvausvelvollisuudesta sellaisissa tapauksissa, jolloin 
vartioimattomasta säilytyspaikasta anastetaan vaatteita (khn jsto 23. 5. 5 911 §). 

Kivelän sairaala. Kaupunginhallitus päätti, että Kivelän sairaalaan saatiin työ-
ajan lyhentämisen takia palkata ajaksi 1. 6.—31. 12. seuraavat viranhaltijat (palkka-
luokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): 5 sairaanhoitajaa (15), 5 apu-
hoitajaa (12), 5 sairaala-apulaista (8) ja 1 keittäjä (9) (1. 6. 1 688 §). Sairaalan apteek-
kiin päätettiin kertomusvuoden loppuun saakka palkata 1 puolipäivätoiminen farma-
seutti ja 1 kuukauden ajaksi kokopäivätoiminen farmaseutti, kumpikin 18. palkka-
luokan mukaisella palkalla (9. 3. 768 §, 13. 4. 1 127 §). 

Sairaalan avoinna olevat silmätautien osastoryhmän apulaislääkärin virka sekä 
korva-, nenä- ja kurkkutautien osastoryhmän apulaislääkärin virka päätettiin tois-
taiseksi jättää täyttämättä, kauintaan kuitenkin kertomusvuoden loppuun (23. 2. 
605 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että sisätautien 
V osasto hyväksyttäisiin otettavaksi käyttöön 16. 5. alkaen ja että Kivelän sairaalan 
uudeksi hoitopaikkaluvuksi vahvistettaisiin samasta ajankohdasta lukien 459. Lää-
ninhallitus vahvisti 19. 6. em. esityksen (25. 5. 1 591 §, 6. 7. 2 117 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan hankkimaan Kivelän ja Hespe-
rian sairaalain yhteistä keittiötä varten esittämänsä, yht. 7 768 025 mk maksavat 
kalustoesineet ja käyttämään tarkoitukseen ko. sairaalain kaluston hankintamäärä-
rahoja valtionapuasian ratkaisua odottamatta. Samalla kaupunginhallitus päätti ke-
hottaa lautakuntaa tekemään kaupunginhallitukselle esityksen valtionavun anomi-
sesta viimeistään huhtikuun aikana (16. 2. 513 §, 6. 4. 1 062 §). 

Muuttaen v. 1960 (ks. s. 221) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä talorakennusosaston laatimat Kivelän sairaalan XI rakennuksen saneeraus-
työtä koskevat pääpiirustukset sekä esittää lääkintöhallitukselle, että ko. työtä kos-
keva ohjelma, pääpiirustukset, sähkötöiden piirustukset, työselitys, sähkötyöselitys 
ja kustannusarvio hyväksyttäisiin lopullisina, niin että sen jälkeen voitaisiin anoa 
perustamiskustannuksia varten myönnettävää valtionapua työn suorittamisesta ja 
kaluston hankkimisesta aiheutuvia, yht. 8 955 037 mk:n määräisiä perustamiskus-
tannuksia varten. Lääkintöhallitus oli vahvistanut ko. piirustukset (12. 1. 123 §, 
23. 11. 3 286 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti muuttaa Kivelän ja Hesperian sairaalain yh-
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teisen talousrakennuksen muutos- ja lisärakennustöistä v. 1 960 (ks. s. 222) tekemään-
sä päätöstä ja tehdä lääkintöhallitukselle esityksen ko. töiden 71.7 mmk:n suuruisten 
kokonaiskustannusten hyväksymisestä valtionavustuksen suorittamista koskevaan 
yleiseen suunnitelmaan, Kivelän sairaalan osalta 30.114 mmk:n ja Hesperian sairaa-
lan osalta 41.5 86 mmk:n määräisinä. Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä ko. 
rakennuksen lihahuoneen kattojäähdytysp atterien vaihtamisen seinäpuhallinpatte-
reiksi ja oikeuttaa rakennusviraston suoritt amaan siitä johtuvat hankinnat. Samalla 
kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että ko. töistä ja han-
kinnoista aiheutuvat kustannukset, yht. 117 875 mk, otettaisiin aikanaan huomioon 
valtionapua myönnettäessä (27. 4. 1 285 §, 25. 5. 1 609 §). Merkittiin tiedoksi, että 
lääkintöhallitus oli hyväksynyt mainitun rakennuksen muutos- ja korjaustöiden 
pääpiirustukset (16. 2. 517 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat ko. sairaalan 
rakennuksessa n:o XXV suoritettavia peruskorjauksia koskevat pääpiirustukset sekä 
lähettää ne kustannusarvioineen ja työselityksineen sekä ko. rakennuksen happi- ja 
paineilmaj ohtojen asentamista koskevat pääpiirustukset lääkintöhallituksen hyväk-
syttäväksi. Lääkintöhallitusta päätettiin samalla pyytää esittämään sisäasiainminis-
teriölle, että ko. työt hyväksyttäisiin valtionapua koskevaan yleiseen suunnitelmaan 
3.02 mmk:n ja 1.5 mmk:n määräisinä. Lääkintöhallitus hyväksyi sittemmin em. 
peruskorjaustöitä koskevat piirustukset (29. 6. 2 030 §, 26. 10. 3 011 §, 23. 11. 3 284§). 

Samaten kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat IX 
rakennuksen happi- ja paineilmaj ohtojen asentamista koskevat pääpiirustukset sekä 
lähettää ne kustannusarvioineen ja työselityksineen lääkintöhallitukseen esityksin, 
että lääkintöhallitus vahvistaisi pääpiirustukset ja esittäisi sisäasiainministeriölle ko. 
työn valtionavun suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 5.5 7 mmk:n mää-
räisenä. Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli vahvistanut mainitut pääpiirus-
tukset (29.6. 2 031 §, 21. 9. 2 637 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennusosaston laatimat sairaalan rakennuk-
sessa n:o XVII sijaitsevan hevostallin muuttamista autotalliksi ja kaikkien ko. raken-
nuksessa sijaitsevien autotallien muuttamista kaukolämmitteisiksi koskevat pääpii-
rustukset sekä päätti lähettää ne kustannusarvioineen lääkintöhallitukselle, esityksin 
että se vahvistaisi em. piirustukset ja esittäisi sisäasiainministeriölle ko. työn valtion-
avun suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan Kivelän sairaalan osalta 1.218 
mmk:n ja Hesperian sairaalan osalta 1.682 mmk:n määräisenä. Lääkintöhallitus vah-
visti mainitut muutospiirustukset (29. 6. 2 032 §, 28. 9. 2 702 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Kivelän ja 
Hesperian sairaalan alueen ilmasähköjohtojen muuttamista maakaapeleiksi ja kes-
kusradioverkoston asentamista koskevat pääpiirustukset sekä lähettää ne kustannus-
arvioineen ja työselityksineen lääkintöhallitukselle piirustusten vahvistamista varten 
ja esityksen tekemiseksi sisäasiainministeriölle töiden hyväksymiseksi valtionavun 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan vastaavasti 4 036 200 mk:n ja 
5 573 800 mk:n määräisinä. Kivelän sairaalan ilmasähköj ohtojen muuttamista koske-
vat työt saatiin suorittaa tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan tilille 
Sairaalalautakunnan hallinnassa olevat perusparannustyöt, tarkoitukseen varattua 
580 000 mk:n osamäärärahaa käyttäen, Kivelän sairaalan keskusradioverkoston 
ulottamista kaikkiin potilasrakennuksiin tarkoittavat työt varattua 5.4 6 mmk:n osa-
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määrärahaa ja Hesperian sairaalan keskusradiolaitteiden asentamiseksi tarkoitetut 
työt mainitulle tilille varattua 470 000 mk:n osamäärärahaa käyttäen. Samoin saatiin 
suorittaa em. sairaaloiden vahva virta- ja teleteknilliset työt kaupunginhallituksen 
sanottuun tarkoitukseen myöntämää 3. l mmk:n määrärahaa käyttäen valtionavus-
tuksen ratkaisua odottamatta. Lääkintöhallitus oli vahvistanut ko. piirustukset ja 
sisäasiainministeriö hyväksynyt ne valtionapusuunnitelmaan (15. 6. 1 900 §, 6. 7. 
2 120 §, 7. 9. 2 504 §, 28. 9. 2 703 §,30. 11.3 364 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kivelän sairaalan keittiörakennuk-
sen peruskorjaustyön yhteydessä suoritettaviksi vanhojen höyrykattiloiden varusta-
misen uusilla varaventtiileillä ja kokoojaputkilla sekä vanhan kattilan asennusosien 
uusimisen ja niistä johtuvat hankinnat. Töistä aiheutuneet kustannukset, yhteensä 
125 000 mk, oli aikanaan otettava huomioon valtionapuanomuksessa (20. 4. 1 211 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään v:n 1960 talousarvion em. pääluokan tilille Hesperian sairaalan hermosairaalaa 
ja psykiatrista vastaanotto-osastoa varten merkitystä 401 mmk:n osamäärärahasta 
jäävästä säästöstä 2.3 mmk Kivelän sairaalan keittiörakennuksen peruskorjaus- ja 
laajennustöiden loppuun suorittamista varten (10. 8. 2 261 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Ragnar Ypyän laatimat Kivelän ja 
Hesperian sairaalain alueen aidan pääpiirustukset n:o 1—9. Lääkintöhallitukselle 
päätettiin esittää, että se vahvistaisi mainitut pääpiirustukset ja esittäisi työn hyväk-
syttäväksi valtionapua koskevaan yleiseen suunnitelmaan 10.75 mmk:n määräisenä, 
mistä Kivelän sairaalan osuus olisi 4.515 mmk ja Hesperian sairaalan osuus 6.23 5 
mmk (26. 10. 3 014, 3 015 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli hyväksynyt eräiden Kivelän sai-
raalan rakennusten liittämisestä kaukolämmitysverkostoon aiheutuvat työt otetta-
vaksi valtionapusuunnitelmaan (6. 4. 1 058 §). 

Kivelän sairaalan rakennus n:o 4 päätettiin purkaa korjauskelvottomana. Työ 
annettiin rakennusviraston suoritettavaksi sen jälkeen, kun rakennuksessa asuvat 
perheet olisi sijoitettu muualle (8. 6. 1 831 §). 

Hesperian sairaala. Muuttaen v. 1957 (ks. s. 177) tekemäänsä päätöstä ja tode-
ten, että sielullisesti sairaiden vastaanottoasemalla suoritettava lääkäripäivystys oli 
päättynyt 31. 5., kaupunginhallitus päätti hyväksyä Hesperian sairaalan apulais-
lääkäripäivystyksen 1. 6. alkaen työpaikalla tapahtuvaksi päivystykseksi, josta sa-
manaikaisesti huolehtii kaksi apulaislääkäriä. Päivystyskorvaus on suoritettava ker-
tomusvuoden kesäkuun aikana kaupunginvaltuuston v. 1946 (ks. s. 10) vahvista-
mien päivystysmääräysten 3 a) kohdan mukaisesti ja 1. 7. alkaen kaupunginvaltuus-
ton 6. 9. (ks. s. 33) tekemän päätöksen IX a) kohdan mukaisesti sairaalan määrä-
rahoja Viranhaltijain sunnuntai- ja ylityö- sekä päivystyskorvaukset käyttäen ja 
niitä tarvittaessa ylittäen (16. 11. 3 212 §). 

Hesperian sairaalan avoinna olevaan kahteen 31. palkkaluokan ylilääkärin vir-
kaan valittiin lääket. ja kir. tohtorit Carl Borgström ja Toivo Pihkanen 1. 6. alkaen. 
Lääkintöhallitus oli myöhemmin antanut heille määräyksen virkaansa (25. 5. 
1 588 §, 8. 6. 1 822 §). Uusien osastojen hoitokuntoon saattamiseksi valittiin sairaa-
laan 16.—31.3. väliseksi ajaksi 2 osastonhoitajaa (18), 10 sairaanhoitajaa (15), 8 
mielisairaanhoitajatarta (14), 6 sairaala-apulaista (8) ja 1 kylvettäjä (9) (16. 2. 
512 §); 1. 6.—31. 12. väliseksi ajaksi 3 sairaanhoitajaa (15), 3 mielisairaanhoitaja-
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tarta (14) ja 4 sairaala-apulaista (8) (1.6. 1 688 §). Sairaalan 28. palkkaluokkaan 
kuuluva osastolääkärin virka päätettiin jättää täyttämättä kertomusvuoden loppuun 
ja palkata sen sijaan ajaksi 1. 6.—31. 12. röntgenlääkäri 28. palkkaluokan mukaisella 
palkalla. Palkan maksamista varten myönnettiin kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista 611 870 mk (4. 5. 1 355 §). 

Hesperian sairaalan 8. palkkaluokan tp. kylvettäjän virka päätettiin siirtää 9. 
palkkaluokkaan 1. 9. lukien (14. 9. 2 582 §). 

Sairaalassa avoinna oleva 20. palkkaluokan yöylihoitajan virka päätettiin jättää 
vakinaisesti täyttämättä kauintaan kertomusvuoden loppuun ja kolme avoinna ole-
vaa tp. sosiaalihoitajan virkaa kauintaan 1. 7. 1962 saakka (27. 4. 1 284 §, 12. 10. 
2 842 §). 

Yleisjaosto päätti ilmoittaa sairaalalautakunnalle, ettei sillä ollut huomautta-
mista siihen, että Hesperian sairaalan uudessa osassa olevasta autotallista vuokrat-
taisiin käypää vuokraa vastaan prof. Erkki Leikolalle autotallipaikka toistaiseksi ja 
kauintaan siihen saakka, kunnes paikkaa tarvittaisiin kaupungin omiin tarkoituksiin 
(khn jsto 27. 12. 7 183 §). Sairaala- ja sosiaalitointa johtavan apulaiskaupunginjohta-
jan virka-auton säilyttämisestä Hesperian sairaalan autotallissa päätettiin suorittaa 
4 000 mk/kk (khn jsto 27. 12. 7 182 §). 

Yleisjaosto määräsi sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksasen ja ylilääk. Asser 
Stenbäckin edustamaan kaupunkia lääkintöhallituksen kanssa käytävissä neuvotte-
luissa, jotka koskivat mielentilatutkimusten suorittamista Hesperian sairaalassa (khn 
jsto 24. 1. 5 169 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että Hesperian 
sairaalan kaksi uutta 27 potilaan osastoa hyväksyttäisiin otettaviksi käyttöön 1. 4. 
alkaen ja että sairaalan hoitopaikkaluvuksi vahvistettaisiin samasta ajankohdasta 
alkaen 479. Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli hyväksynyt kaupunginhalli-
tuksen esityksen (23. 3. 943 §, 13. 4. 1 129 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että Hesperian 
sairaalan uusi sairaalarakennus hyväksyttäisiin otettavaksi käyttöön 1. 6. alkaen ja 
että sairaalan hoitopaikkaluvuksi vahvistettaisiin samasta ajankohdasta lukien 627. 
Lääkintöhallitus oli sittemmin hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen (27. 4. 
1 280 §, 25. 5. 1 590 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lääkintöhallituksen päätökset, jotka 
koskivat Hesperian sairaalan v:n 1958 ja 1959 kunnossapito- ja käyttökustannusten 
valtionapua. Valtionapuja oli vähennetty vastaavasti 1 983 431 mk ja 3 381 593 mk 
perustamiskustannusten luontoisiksi katsottavina kalustomenoina. Näille tultaisiin 
myöhemmin anomaan valtionavustusta (16. 2. 508 §, 23. 3. 922 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan tilaamaan Hesperian sairaalan 
uutta laboratoriota varten esittämänsä, yhteensä 5 313 487 mk maksavat laborato-
riokojeet, 289 000 mk:n hintaisen DU/220 V voimalaitteen ja 617 400 mk:n hintaisen 
veren pH-mittauslaitteen Mikro-Astrup AME 1. Hankinnat saatiin suorittaa valtion-
apuasian ratkaisua odottamatta (12. 1. 103 §, 2. 3. 680 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että Hesperian 
sairaalan uuden hoitorakennuksen käyttöön ostettavan elektromyografin hankinta-
hinta 2 345 500 mk, potilasrakennuksen käyttöön tulevien kalustoesineiden 9 031 569 
mk:n määräiset arviokustannukset, vastaanotto-osaston päiväpeitteiden ja ikkuna-
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verhojen 386 765 mk:n suuruiset kustannukset, 12 201 280 mk:n hintaiset röntgen-
laitteet, Tehokaluste Oy:ltä hankittavat 6 569 032 mk:n hintaiset kalusto-esineet 
sekä samoin Artek Oy:ltä 2 214 760 mk:n hintaiset ja Merivaaran myyntikonttorilta 
hankittavat 4 526 146 mk:n hintaiset kalustoesineet, työtuvilta 5 734 715 mk:n hin-
taiset tekstiilitarvikkeet sekä seuraavat eri liikkeiltä hankittavat laitteet ja tarvik-
keet: 1 775 298 mk:n arvoiset instrumentit, 6 672 850 mk:n arvoiset aikakellot, pika-
puhelinlaitteet, hoitajakutsu-pikapuhelinlaitteet ja henkilöhakulaitteet, 6 412 268 
mk:n arvoiset ruokailuvälineet, ikkunaverhot ja hoitovälineet, 1 339 200 mk:n ar-
voiset keskusradiolaitteet ja tyynynaluslaitteet, 6.5 5 mmk:n arvoiset huonekalut, 
2 640 208 mk:n sairaalakalusteet, 99 900 mk:n arvoiset kilvet ja lääketarjottimet, 
Merivaara Oy:ltä hankitut 863 250 mk:n arvoiset 3 obduktiopöytää sekä sairaala-
lautakunnan 28. 6. tekemässä esityksessä tarkoitetut kalustoesineet otettaisiin val-
tionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan. Eräät hankinnat 
saatiin suorittaa valtionapuasian ratkaisua odottamatta (12. 1. 104 §, 26. 1. 304 §, 
16. 2. 515 §, 2. 3. 681, 682 §, 16. 3. 851 §, 23. 3. 933 §, 6. 4. 1 060 §, 27. 4. 1 281 §, 
25. 5. 1 594 §, 6. 7. 2 132 §, 7. 9. 2 511 §, 5. 10. 2 777 §, 26. 10. 3 004 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti toimittaa uuden hoitorakennuksen kalustonhan-
kintoja koskevan valtionapuanomuksen lääkintöhallitukselle esityksin, että lääkintö-
hallitus puolestaan esittäisi sisäasiainministeriölle mainitut hankinnat hyväksyttä-
viksi valtionapua koskevaan yleiseen suunnitelmaan 127 787 813 mk:n määräisinä. 
Samalla kaupunginhallitus päätti ensi tilassa tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen 
lisämäärärahan myöntämisestä sairaalan tilille Kaluston hankinta em. hankintojen 
suorittamista varten (6. 7. 2 133 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus suorituttaa sairaalan hermo-
tautien osastorakennuksen ilmajohtokanavissa eräitä muutostöitä ja niistä johtuvat 
hankinnat, enintään 204 000 mk:n kokonaiskustannuksin ja varustamaan puhelin-
keskusreleistöhuoneen ilmanvaihtokojeen kostutusosalla, enintään 130 000 mk:n 
kokonaiskustannuksin. Ko. kustannukset olisi aikanaan otettava huomioon valtion-
avun anomista koskevaa esitystä tehtäessä (2. 2. 372 §, 21. 6. 1 966 §) sekä suoritutta-
maan rakennustyössä lautakunnan 21.8. esittämät yhteensä 355 560 mk:n määräiset 
lisä- ja muutostyöt sekä tekemään muutoksista aiheutuvat hankinnat (30. 8. 2 441 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkitehtitoimisto Martikainen & Ypyän 
laatimat Hesperian sairaalan uudisrakennuksen muutetut 30. 5. 1959 päivätyt,nu-
meroilla 1, 10—13 merkityt ja 13. 9. 1960 päivätyn, numerolla 4 merkityn sekä 21. 3. 
1961 päivätyt, numeroilla 2, 3, 5-9 ja 14 merkityt pääpiirustukset (6. 7. 2 128 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan käyttämään tuloa tuottamatto-
mien pääomamenojen tilille: Sairaalalautakunnan hallinnassa olevien rakennusten pe-
rusparannustyöt Hesperian sairaalan rakennuksen n:o I eräiden osastojen siivous-
komeroiden valaistusta varten varattua 25 000 mk:n määrärahaa sekä osaston X: 1 
tupakkahuoneen ilmanvaihtotuulettimen asentamista varten varattua 120 000 mk:n 
suuruista osamäärärahaa ja osastojen X:1 ja X:2 liinavaatevaraston seinäkaappien 
rakentamista varten varattua 350 000 mk:n suuruista osamäärärahaa sekä kehottaa 
lautakuntaa sisällyttämään ko. töistä johtuvat kustannukset käyttökustannuksia 
koskevaan valtionapuanomukseen (21.6. 1 964 §, 19. 10. 2 941 §). 

Hesperian sairaalan rakennuksen n:o II liittämistä kaukolämpöverkostoon kos-
kevat pääpiirustukset päätettiin hyväksyä sekä lähettää ne kustannusarvioineen ja 
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työselityksineen lääkintöhallitukselle piirustusten vahvistamista varten ja esityksen 
tekemiseksi sisäasiainministeriölle ko. töiden hyväksymisestä valtionavustusten suo-
rittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 20.8 mmk:n määräisinä (1.6. 1 686 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, ra-
kennuksessa nro V suoritettavia paloturvallisuustöitä ja rakennuksen liittämistä 
kaukolämmitysverkkoon sekä kylpyhuoneen nykyaikaistamista koskevat piirustuk-
set nro 1-4 ja toimittaa piirustukset kustannusarvioineen ja työselityksineen lääkintö-
hallituksen vahvistettaviksi. Samalla päätettiin pyytää lääkintöhallitusta esittä-
mään sisäasiainministeriölle, että työt hyväksyttäisiin valtionavun suorittamista 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan 12.5 82 mmkm määräisinä. Em. työt saatiin suo-
rittaa valtionapukysymyksen ratkaisua odottamatta (7. 9. 2 508 §). 

Hesperian sairaalan kahvila ja kioski päätettiin 1. 12. lukien vuokrata Suomen 
Sairaanhoitajain Liiton Uudenmaan Paikallisyhdistykselle 70 000 mk:n suuruisesta 
kuukausivuokrasta muuten lautakunnan esittämillä ehdoilla, paitsi että vuokrakor-
vaus oli perittävä yhdistykseltä kuukausittain kunkin kuukauden puolivälissä (16.11. 
3211 §). 

Yleisjaosto oikeutti sairaalaviraston 6. 10. järjestämään Hesperian sairaalan 
uuden hoitorakennuksen vihkiäistilaisuuden voileipä- ja kahvitarjoiluineen ja käyt-
tämään tarkoitukseen ao. rakennusmäärärahoja. Tilaisuuteen päätettiin kutsua kau-
punginvaltuuston puheenjohtajisto ja kaupunginvaltuutetut, kaupunginjohtaja, 
apulaiskaupunginjohtajat ja kaupunginhallituksen vuosijäsenet, sairaalalautakun-
nan jäsenet, valtion johtavat sairaala viranomaiset, sairaalaliittojen edustajat, ao. 
järjestöjen edustajat, kaupungin virastopäälliköt, sanomalehdistön edustajat, Hel-
singin yliopistollisen keskussairaalaliiton edustajat sekä kaupungin sairaaloiden joh-
tavat ylilääkärit ja ylihoitajat (khn jsto 5. 9. 6 440 §). 

Kallion osasto. Kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, 
että Hesperian sairaalaan liittyvä 22 hoitopaikkaa ja poliklinikan käsittävä hoito-
osasto saataisiin perustaa alkoholin aiheuttamia psyykkisiä sairauksia varten sekä 
että sanotun osaston perustamis- ja käyttökustannukset hyväksyttäisiin valtionavun 
saamista koskevaan ohjelmaan (14. 9. 2 588 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan suorittamaan Kallion 
osaston käyttöön suunniteltujen huonetilojen kunnostamisen tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokan luvun Talorakennukset tilille Erinäisten rakennusten 
perusparannukset merkittyä määrärahaa käyttäen ja osaston valtionapukysymyksen 
ratkaisua odottamatta. Kaupunginhallitukselle olisi kiireellisesti esitettävä em. kor-
jaustöitä koskeva kustannusarvio (7. 12. 3 435 §). 

Pukinmäen hoitokodin avoinna oleva 18. palkkaluokan ylihoitajan virka päätet-
tiin jättää vakinaisesti täyttämättä siihen saakka, kunnes sairaalatoimen ohjesään-
nön vireillä oleva muutos olisi saatu toteutetuksi (9. 11. 3 141 §). 

Kauniaisten hoitokodin ylihoitaja ja sairaanhoitaja määrättiin suorittamaan va-
rallaolopäivystystä asunnosta käsin 1. 2. lukien, ylihoitaja päivystysmääräysten 3)b. 
kohdan mukaisesti ja sairaanhoitaja ko. määräysten 2) kohdan (työaikalain alaisia 
viranhaltijoita koskevan) sekä l)b. kohdan mukaisesti (2. 2. 376 §). 

Nikkilän sairaala. Ylilääk. Erkki Lehtosuo määrättiin Nikkilän sairaalan johta-
jaksi 1. 7. alkaen (8. 6. 1 817 §). Samalla valittiin 34. palkkaluokan ylilääkärin vir-
kaan lääket. lis. Erkki Paavilainen tavanmukaisilla ehdoilla. Lääkintöhallitus antoi 
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sittemmin tri Paavilaiselle määräyksen mainittuun virkaan (8.6. 1818 §, 21.6. 
1 965 §). 

Vielä päätettiin Nikkilän sairaalaan palkata seuraavat tp. viranhaltijat ajaksi 
1. 6.—31. 12. sairaanhoitaja (15), 3 mielisairaanhoitajatarta (14), 3 sairaala-apu-
laista, 2 keittiöapulaista ja pesuapulainen (8) (1.6. 1 688 §); ajaksi 1. 9.—31. 12. sai-
raanhoitaja (15), 6 mielisairaanhoitajaa (16), 2 mielisairaanhoitajatarta (14) ja 3 sai-
raala-apulaista (8) (3. 8. 2 210 §); ajaksi 1. 4. 1961—31. 12. 1962 toimistoapulainen 
(11) (16. 3. 852 §, 28. 12. 3 656 §). 

Avoinna oleva 20. palkkaluokan sosiaalihoitajan virka päätettiin jättää täyttä-
mättä kauintaan 1. 7. 1962 saakka (5. 10. 2 776 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa järjestämään Nikkilän 
sairaalan henkilökunnan uusien asuntoloiden talonmiehen tehtävien hoidon työsopi-
mussuhteessa palkattavalla työvoimalla ja tekemään tarvittaessa esityksen mahdol-
lisesta lisämäärärahasta (12. 5. 1 447 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että Nikkilän sairaalan 
hoitopaikkojen lukumäärä vahvistettaisiin 1.1. 1962 alkaen edelleen 1 100:ksi. Lää-
kintöhallitus vahvisti ko. esityksen (9. 11. 3 140 §, 23. 11. 3 295 §). 

Nikkilän sairaalassa päätettiin 1. 10. lukien ottaa käytäntöön osastolääkärien 
työpaikkapäivystys, josta maksettava korvaus suoritetaan kaupunginvaltuuston 
6. 9. (ks. s. 33) tekemän päätöksen IX a) kohdan mukaisesti (19. 10. 2 935 §). 

Eräät Nikkilän sairaalan työntekijät oikeutettiin suorittamaan ylitöitä yli salli-
tun ylityötuntimäärän (khn jsto 5. 12. 7 052 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Nikkilän sairaalan henkilökunnalle ja henkilökun-
nan perheenjäsenille myönnetään oikeus seurata maksuttomasti sanotussa sairaalassa 
järjestettäviä elokuvaesityksiä (16. 2. 523 §). 

Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus sijoittaa Nikkilän sairaalaan kertomus-
vuonna neljän kuukauden aikana Helsingin Diakonissalaitoksen 6 ruotsinkielistä dia-
konissaoppilasta käytännölliseen harjoitteluun sillä ehdolla, että harjoitteluajoista 
sovitaan tarkemmin sairaalan opetuksesta vastaavan johtajaopettajan kanssa. Oppi-
laille myönnettiin oikeus aterioida sairaalassa harjoitteluaikanaan 150 mk:n päivä- ja 
ilta-ateriakorvausta vastaan sekä oikeus asua sairaalassa (12. 1. 120 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä posti- ja lennätinhallitukselle esityksen posti-
aseman perustamisesta sairaalaan. Postiaseman käyttöön päätettiin luovuttaa 20 
m2:n suuruinen huone kiinteistöviraston ehdottamaa vuokraa ja sähköstä perittävää 
korvausta vastaan (14. 9. 2 589 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan luovuttamaan partiolippukun-
nalle Sipoon Sissit sairaalan juhlasalin kahvilahuoneen ja perheellisten asuntolan val-
mistuttua asuntolaan tulevan lastentarhahuoneiston n. 30 iltana vuodessa sillä eh-
dolla, että lippukunta suorittaa käyttämistään huonetiloista, lämmöstä, valosta ja 
välttämättömistä kalusteista 200 mk kultakin, n. 2 tunnin pituiselta käyttökerralta. 
Lippukunnan tulee itse huolehtia huonetilojen siivouksesta ja korvata kaupungille 
käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vahingot (2. 3. 677 §). 

Nikkilän sairaalan perheasuntojen yhteyteen valmistuvan myymälähuoneiston 
minimi vuokraksi kaupunginhallitus vahvisti 9 000 mk/kk, mihin ei sisältynyt kor-
vausta sähköstä. Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus vuokrata huoneisto jolle-
kulle ulkopuoliselle henkilölle esittämällään tavalla (20. 4. 1 212 §, 21. 12. 3 583 §). 
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Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myön-
si 2.15 mmk sairaalan rakennuksen n:o 43 tulipalo vaurioiden korjaamista varten 
(27. 4. 1 287 §, 15. 6. 1 882 §). 

Yleisjaosto oikeutti rakennusviraston hankintaosaston hankkimaan Nikkilän 
sairaalaan 940 000 mk:n hintaisen Zephyr-merkkisen henkilöauton ja käyttämään 
tarkoitukseen sairaalan kalustonhankintamäärärahoja (khn jsto 14. 2. 5 304 §). 

Kaupunginhallitus oli v. 1960 (ks. s. 225) käsitellyt Nikkilän sairaalan II sosiaali-
toimiston mahdollista sijoittamista valmistuvaan Hesperian sairaalaan. Sairaala-
lautakunta oli pitänyt epävarmana mainittujen tilojen saamista Hesperian sairaa-
lasta, mutta huomauttanut samalla, että Nikkilän sairaalaa tullaan lähiaikoina laa-
jentamaan 200 paikalla, jotka on tarkoitettu akuutteja tapauksia varten, joten myös 
jälkihoitotoiminta tulee vastaavasti kasvamaan. Kaupunginhallitus päätti, että Nik-
kilän sairaalan II sosiaalitoimiston toimintaa saatiin toistaiseksi jatkaa talossa Unio-
ninkatu 45, mutta tulee sairaalalautakunnan Hesperian sairaalan uuden hoitoraken-
nuksen tultua täysin valmiiksi uudelleen harkita em. toimiston sijoittamista Hespe-
rian sairaalan yhteyteen ja Nikkilän sairaalan yhden 16. palkkaluokan mielisairaan-
hoitajan viran lakkauttamista (23. 3. 941 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa kiireellisesti 
osoittamaan em. sosiaalitoimiston uudeksi väliaikaiseksi sijoituspaikaksi talon 
Unioninkatu 43 toisessa kerroksessa olevat 213 m2:n suuruiset huonetilat siihen saak-
ka, kunnes sairaalalautakunta voisi osoittaa toimistolle tarvittavat tilat jostakin hal-
linnassaan olevasta kiinteistöstä, vahvistettujen perusteiden mukaisesta tilitys vuok-
rasta lämpöineen. Samalla kaupunginhallitus päätti, muuttaen 23. 3. tekemäänsä 
päätöstä, kehottaa sairaalalautakuntaa luovuttamaan II sosiaalitoimiston käytössä 
olleet huonetilat terveydenhoitolautakunnan käyttöön, heti kun Unioninkatu 43:ssa 
olevat huonetilat olisi korjattu sekä kiirehtimään lopullisen huoneiston osoittamista 
sosiaalitoimistolle (29. 6. 2 034 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan käyttämään tuloa tuottamatto-
mien pääomamenojen pääluokkaan Nikkilän sairaalan lämpökeskuksen perusparan-
nustöitä varten varattua 1.4 mmk:n suuruista osamäärärahaa (19. 10. 2 941 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, ko. sai-
raalan keskuslämmitysverkoston uudelleen järjestelyä koskevat pääpiirustukset sekä 
lähettää ne kustannusarvioineen ja työselityksineen lääkintöhallitukselle sillä edelly-
tyksellä, että lääkintöhallitus vahvistaisi piirustukset ja esittäisi sisäasiainministe-
riölle työn hyväksyttäväksi valtionapua koskevaan yleiseen suunnitelmaan 13.34 
mmk:n määräisenä (15. 6. 1 893 §). 

Ent. Ruxin tilalle kuuluneet asuinrakennukset, navetta ja sauna päätettiin pur-
kaa huonokuntoisina ja perheasuntolan tiellä olevina (khn jsto 6.6. 6 017 §). 

Sairaalan määrärahoista Erilaatuiset menot myönnettiin yht. 55 250 mk erään 
tapaturmakorvauksen suorittamiseksi ja eräiden potilaiden aiheuttamien vahinko-
jen korvaamiseksi eri henkilöille (khn jsto 29.8. 6 407, 6 408 §, 21.11. 6 948 §). 

Nikkilän B-sairaala, Salo. Ko. sairaalan sairaala-apulaiselle Hilkka Wikbergille 
päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen v. 1960 (ks. s. 148) tekemästä päätök-
sestä poiketen 400 mk:n suuruinen ateriakorvaus niiltä 11 päivältä, jolloin hän oli 
osallistunut Helsingissä sairaala-apulaisille toimeenpantuihin kursseihin (7.12. 
3 432 §). 
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Nummelan sairaalaan päätettiin ajaksi 1.6.—31.12. palkata seuraavat viranhal-
tijat, (palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): sairaanhoitaja 
(15), mielisairaanhoitajatar (14) ja sairaala-apulainen (8) (1.6. 1 688 §). Yksitp. yö-
ylihoitajan virka päätettiin jättää täyttämättä kertomusvuoden loppuun (9.3. 763 §). 

Yleis jaosto päätti, että sairaalan autonkuljettajalle saatiin hankkia virkapuku 
kaupungin kustannuksella kaluston hankintamäärärahoja käyttäen ja muita hankin-
toja vastaavasti supistaen. Samalla yleisjaosto päätti huomauttaa, että uuden virka-
puvun hankkiminen ko. autonkuljettajalle voi tulla kysymykseen aikaisintaan kol-
men vuoden kuluttua, koska sen käyttäminen ei ole tarpeellista joka päivä (khn jsto 
2.5. 5 775 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginreviisorin kirjelmä, joka koski eräitä 
sairaalan tilinpidossa havaittuja epäselvyyksiä, ei antanut aihetta muihin toimen-
piteisiin kuin että sairaalalautakuntaa kehotetaan perimään asianomaiselta kau-
pungille aiheutettu 51 230 mk:n vajaus (6.7. 2 124 §). 

Postinhoitaja oikeutettiin kertomusvuoden aikana aterioimaan sairaalassa 20 
mk:n aamuateria- sekä 100 mk:n päivä- ja ilta-ateriakorvausta vastaan (9.2. 452 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä Nummelan sairaalan 
uudeksi nimeksi Röykän sairaala ja alistaa sanotun sairaalan psykiatrisen huolto-
toimiston valvontaan sekä tehdä lääkintöhallitukselle esityksen nimenmuutoksen ja 
alistussuhteen hyväksymisestä (14.9. 2 586 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan hankkimaan Nummelan sairaa-
laan 127 800 mk:n hintaisen pakastekaapin ja 210 425 mk:n hintaisen kirjanpitoko-
neen valtionapuasian ratkaisua odottamatta (26.10. 3 005 §) sekä Loewe Optalux 
-merkkisen television ja televisioantennin yhteisarvoltaan 108 011 mk (khn jsto 
28.3. 5 542 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Nummelan sairaalan keittiön kuljetusastioi-
den pesutilan sekä henkilökunnan pukuhuoneen järjestämistä keittiön alakertaan 
koskevat pääpiirustukset, jotka kustannusarvioineen ja työselityksineen lähetettiin 
lääkintöhallituksen vahvistettaviksi ja esityksen tekemistä varten sisäasiainminis-
teriölle töiden hyväksymiseksi valtionapua koskevaan yleiseen suunnitelmaan 3.02 
mmk:n määräisinä (15.6. 1 891, 1 892 §). 

Nummelan sairaalan määrärahoista Erilaatuiset menot päätettiin eräälle mieli-
sairaanhoitajattarelle suorittaa 3 660 mk:n korvaus rikkoutuneista silmälaseista, 
(khn jsto 1.8. 6 305 §). 

Tyrvään B-mielisairaalan hoitopaikkoja koskevan sopimuksen irtisanominen 
merkittiin tiedoksi (25.5. 1 592 §). 

Tuberkuloositoimistoon päätettiin ajaksi 1.10.—31.12. palkata toimistoapulainen 
(11 plk), kaksi vahtimestaria (12), yksi apulais vahtimestari (11) ja sairaala-apulainen 
(8) (17.8. 2 315 §); toimistossa avoinna oleva 12. palkkaluokkaan kuuluva apuhoita-
jan virka päätettiin jättää täyttämättä kauintaan 31.12.1962 saakka ja palkata sen 
sijaan vastaanottoapulainen 8. palkkaluokan mukaisella palkalla ajaksi 1.1.—31.12. 
1962 (21.12. 3 576 §). 

Toimiston puolipäivätoiminen tp. farmaseutin virka päätettiin siirtää 17. palkka-
luokasta 18. palkkaluokkaan kertomusvuoden alusta lukien (20.4. 1 209 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että tuberkuloo-
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sitoimiston uusi toimitalo hyväksyttäisiin käyttöön otettavaksi. Lääkintöhallitus 
oli 2.11. hyväksynyt esityksen (26.10. 3 003 §, 16.11. 3 206 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan suorittamaan tuberkuloositoi-
miston uudisrakennusta varten välttämättömät, 12 259 605 mk:n suuruiset irtaimis-
ton perushankinnat sekä tilaamaan 1.12 mmk:n hintaiset puolikiinteät seinäkaapit 
valtionapuasian ratkaisua odottamatta (16.2. 514 §, 25.5. 1 601 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli hyväksynyt tuberkuloositoimis-
ton uudisrakennukseen ostettavien röntgenlaitteiden hankintahinnan valtionavus-
tusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan. Hyväksyminen oli annettu 
eräillä ehdoilla (12.1. 121 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi tuberkuloositoimiston rakennuksen ilmanvaihtotöi-
den 67 000 mk:n suuruiset muutostyöt. Em. töistä aiheutuvat kustannukset oli 
aikanaan otettava huomioon valtionapuanomuksessa (16.2. 516 §). 

Koska ns. sotilasparantola jouduttaisiin lähiaikoina sulkemaan huonon kuntonsa 
vuoksi, oli lääkintöhallitus esittänyt, että kukin tuberkuloosipiiri hoitaisi omalla 
alueellaan asuvat asevelvolliset. Puolustuslaitos korvaisi hoidosta asevelvollisuus-
aikana aiheutuneet kustannukset. Kustannukset perittäisiin samalla tavalla kuin 
vieraista piireistä kotoisin olevia potilaita hoidettaessa menetellään. Kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa suostuvansa mainitun hoidon järjestämiseen lääkintöhalli-
tuksen esittämillä ehdoilla. Sairaalalautakuntaa kehotettiin tekemään lääkintöhalli-
tuksen kanssa asiaa koskeva sopimus (12.10. 2 844 §). 

Laakson sairaalaan päätettiin palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat (palkka-
luokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): ajaksi 1.6.—31.12. 5 apu-
hoitajaa (12), 3 sairaala-apulaista ja 2 keittiöapulaista (8) (1.6. 1 688 §); ajaksi 1.10.— 
31.12. 2 röntgenteknillistä apulaista (13) ja 1 toimistoapulainen (11) (17.8. 2 315 §). 

Sairaalan hammaslääkärin palkkio päätettiin kertomusvuoden alusta lukien 
korottaa 28 000 mk:aan kuukaudessa, jolloin palkkiossa oli otettu huomioon kau-
punginvaltuuston 1.2. (ks. s. 10) viranhaltijoille myöntämä prosentuaalinen palkan-
korotus (9.2. 450 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan maksamaan Laakson sairaalan 
talouspäällikölle tuberkuloosipiirin taloudenhoitoon liittyvistä tehtävistä 12 000 
mk:n suuruisen palkkion kuukaudessa 1.6. alkaen (25.5. 1 602 §). 

Kivelän sairaalan eräs apumies päätettiin siirtää Laakson sairaalassa avoinna 
olevaan tp. apumiehen virkaan (12.1. 109 §). 

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto oli lääkintöhallitukselle lähettämässään 
kirjelmässä tiedustellut, voitaisiinko Laakson sairaalassa suorittaa keuhkoleikkauk-
sia sellaisille vangeille, jotka sitä sairautensa vuoksi tarvitsevat. Vankeinhoitolai-
toksella ei ollut mahdollisuuksia ko. leikkauksien suorittamiseen ja tarkoituksen-
mukaisinta olisi keskittää niiden suorittaminen samaan sairaalaan, jolloin vankein-
hoito-osasto huolehtisi ko. potilaiden vartioinnista sekä mahdollisesti suorittaisi 
myös järjestelyjen vaatimat vähäisemmät rakenteelliset muutokset. Sairaalalauta-
kunta oli pitänyt mahdollisena ehdotettujen järjestelyjen suorittamista erinäisillä 
ehdoilla. Varsinaiset hoitokustannukset arvioitiin 3 000 mk:ksi hoitopäivältä. Kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa lääkintöhallitukselle pitävänsä mahdollisena vankien 
sijoittamista Laakson sairaalaan leikkaushoitoa varten sairaalalautakunnan lausun-
nossa mainituilla ehdoilla (14.9. 2 585 §). 
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Yleisjaosto oikeutti sairaalalautakunnan suorituttamaan tutkimuksen siitä, missä 
määrin Laakson sairaalan ruoan laatua ja määrää voitaisiin parantaa ilman ravinto-
määrärahojen tuntuvampaa korottamista (khn jsto 28.3. 5 543 §). 

Metalliromun myynti, ks. s. 224. 
Laakson sairaalaan päätettiin hankkia kaksi Loewe Opta -merkkistä televisiota 

ja kaksi keskusantennia 578 000 mk:n yhteishintaan (khn jsto 28.3. 5 542 §). 
Rahatoimenjohtajan toimesta oli Laakson sairaalan kertomusvuoden perushan-

kintoja varten 5.4. anottu 19 546 424 mk:n suuruinen valtionapu. Ministeriö oli 
hylännyt tehdyn esityksen sillä perusteella, että ko. hankintoja ei voitu pitää tuber-
kuloosilain 28 §:ssä tarkoitettuina perustamiskustannuksina. Kaupunginhallitus oli 
8.6. päättänyt hakea muutosta ministeriön päätökseen. Kun hankinnat kuitenkin 
olivat kiireellisiä ja asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa saattaisi kestää 
pitkänkin aikaa, kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan suorittamaan em. 
perushankinnat valtionapuasian ratkaisua odottamatta sekä kehotti lautakuntaa 
huolehtimaan valtionavun anomisesta mainituille hankinnoille käyttökustannuksina 
kuitenkin siten, että kaupungille jo anomuksessa pidätettäisiin oikeus myöhemmin 
hakea ja saada näille kustannuksille valtionapua perushankintojen luontoisina, mi-
käli korkein hallinto-oikeus ne sellaisiksi katsoo (8.6. 1 805 §, 6.7. 2 127 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lääkintöhallitukselle alustavasti, että sairaa-
lan v:n 1962 perustamiskustannukset tulevat olemaan kaikkiaan 115 653 453 mk. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa huolehtimaan vas-
taisuudessa hyvissä ajoin ennen lääkintöhallituksen asettaman määräajan umpeen 
kulumista vastaavan alustavan ilmoituksen tekemisestä kaupunginhallitukselle 
seuraavien vuosien osalta (9.3. 773 §). 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus sairaalan sälekaihtimien hankki-
misesta aiheutuvien kustannusten ottamisesta valtionavustusten suorittamista 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan (29.6. 2 040 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sisäasiainministeriön hylkäävän 
päätöksen, joka koski sairaalan hissien köysipyöräkomeroissa suoritettavien eräiden 
asennustöiden valtionapua ja tyytyä päätökseen (7.9. 2 506 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Laakson sairaalan lämpimän veden kehittimen 
kunnostamista koskevan talorakennusosaston 31.10. laatiman pääpiirustuksen sekä 
lähetti sen lääkintöhallituksen vahvistettavaksi sekä korjaustyön esittämiseksi 
sisäasiainministeriölle otettavaksi valtionapua koskevaan yleiseen suunnitelmaan 
1.2 8 mmk:n määräisenä. Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus aloittaa työt 
asianomaisia määrärahoja käyttäen ja valtionapuasian lopullista ratkaisua odotta-
matta (6.7. 2 138 §, 7.9. 2 503 §). 

Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi sairaalan itäisen ja läntisen sairaalapavil-
j ongin länsipäädyn IV kerroksen lämpöjohtomuutostöitä koskevan talorakennus-
osaston 5.9. laatiman piirustuksen. Piirustus työselityksineen ja 1.16 mmkin suurui-
sine kustannusarvioineen päätettiin lähettää lääkintöhallitukselle asianmukaisia toi-
menpiteitä varten (6.7. 2 136 §) sekä itäisen paviljongin V osaston III kerroksen 
happijohtojen asentamista koskevat, 2.12. päivätyt pääpiirustukset, jotka 470 000 
mk:n määräisien kustannusarvioiden ja työselityksien kanssa päätettiin lähettää 
lääkintöhallituksen vahvistettavaksi ja muita asiaan kuuluvia toimenpiteitä varten 
(6.7. 2 131 §). 
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Samaten kaupunginhallitus päätti hyväksyä Laakson sairaala-alueella olevien 
teiden ja lämpökeskuksen päässä olevan tuhka-alueen kestopäällystämistä koske-
van, talorakennusosaston 24.9. laatiman piirustuksen, joka lähetettiin lääkintöhalli-
tuksen vahvistettavaksi. Lääkintöhallitusta pyydettiin esittämään sisäasiainminis-
teriölle, että ko. korjaustyö hyväksyttäisiin valtionapua koskevaan yleiseen suunni-
telmaan 2.9 mmk:n määräisenä (6.7. 2 135 §). 

Sisäasiainministeriö oli sittemmin hylännyt valtionapuanomukset, jotka koski-
vat happijohtojen asentamista sairaalan happikeskuksesta potilashuoneisiin, eräiden 
tutkimushuoneiden höyrylämmityksen muuttamista vesikiertoiseksi, sairaalan läm-
pimän veden kehittimen lämmönvaihtimen asentamista ja sairaala-alueen teiden ym. 
kestopäällystämisestä johtuvia kustannuksia. Yleis jaosto päätti tyytyä ministeriön 
päätöksiin kolmen ensiksi mainitun asian osalta, mutta kehottaa asiamiestoimistoa 
valittamaan Laakson sairaalan alueen teiden ym. kestopäällystämisestä johtuvia 
kustannuksia koskevan valtionapuanomuksen hylkäämistä koskevasta päätöksestä. 
Kaupunginhallitus hyväksyi sittemmin yleisjaoston em. päätöksen (7.9. 2 513§, 
khn jsto 5.9. 6 447 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sairaalan lämpökeskuksen palamisilman 
etulämmityksen ja melun vaimennuksen tehostamista koskevan talorakennusosas-
ton 9.11. laatiman pääpiirustuksen sekä toimittaa sen 530 000 mk:n suuruisine kus-
tannusarvioineen ja työselityksineen lääkintöhallitukselle enempiä toimenpiteitä 
varten. Sisäasiainministeriö oli sittemmin hylännyt em. anomuksen ja kaupungin-
hallitus päätti tyytyä päätökseen (6.7. 2 137 §, 12.10. 2 850 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat itäisen 
potilaspa vilj ongin itäpäässä olevan makuu vaatehuoneen muuttamista hoitoväline-
huoneeksi koskevan pääpiirustuksen sekä lähettää sen 580 000 mk:n määräisen 
kustannusarvion ja työselityksen kanssa lääkintöhallitukselle asianmukaisia toimen-
piteitä varten (29.6. 2 029 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli hyväksynyt Laakson sairaalan 
talousrakennuksen ja itäisen potilaspaviljongin yhdistämisestä aiheutuvat kustan-
nukset sekä v:n 1960 aikana suoritettujen irtaimiston hankintojen kustannukset 
otettaviksi vaiti onapusuunnitelmaan. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 
lautakuntaa ottamaan valtionapusuunnitelmaan erehdyksessä sisällyttämättä jää-
neet 18 963 mk huomioon antaessaan lääkintöhallitukselle tehtävää esitystä varten 
selvityksensä v:n 1960 lopullisista hankintakustannuksista (12.1. 111 §, 19.1. 223 §). 

Liikemies Aaro Meteliselle päätettiin suorittaa sairaalan erilaatuisten menojen 
määrärahoista 36 672 mk korvauksena sairaalan katolta pudonneen jääkimpaleen 
hänen autolleen aiheuttamista vaurioista (khn jsto 31.1. 5 202 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Kalle Nestor Koskelan rahasto -nimisen lahjoitus-
rahaston 31.12.1960 mennessä kertynyt ylijäämä 459 455 mk liitetään rahaston 
pääomaan ja että rahastoon kertomusvuoden alusta kertynyt vuosittainen ylijäämä 
käytetään tuberkuloosin vastustamistyöhön myöntämällä rahastosta toistaiseksi 
sairaalalautakunnan hallintojaoston toimesta avustuksia avun tarpeessa oleville 
tuberkuloottisille Laakson sairaalan johtajan 26.6. ehdottamia suuntaviivoja nou-
dattaen. Avustettavien taloudellisesta asemasta on ennen avustusten myöntämistä 
tarvittaessa hankittava huolto viraston lausunto ja avustusten myöntämisestä 
ilmoitettava sekä rahatoimistolle että huoltovirastolle (30.8. 2 435 §). 
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Malmin sairaalaan päätettiin palkata seuraavat tilapäiset viranhaltijat (palkka-
luokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): ajaksi 1.1.—31.12. apteekki-
apulainen (9) ja sairaala-apulainen (8), ajaksi 1.2.—31.12. apumies (12) (12.1. 125 §) 
ajaksi 16.3.—31.12. puolipäivätoiminen toimistoapulainen (11) (9.3. 767 §); ajaksi 
1.6.—31.12. 3 sairaanhoitajaa(15), 2 apuhoitajaa (12), 2 sairalaa-apulaista ja keit-
tiöapulainen (8) (1.6. 1 688 §). 

Anestesialääkärin tai anestesiapulaislääkärin palkkaaminen, ks. s. 225. Sairaan-
hoidon pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 500 000 
mk konsultoivan anestesialääkärin palkkioiden maksamista varten (9.3. 770 §). 

Sairaalan eräälle vahtimestarille ja apumiehelle päätettiin 2.10. alkaen toistai-
seksi suorittaa 15. palkkaluokan mukainen palkka sekä heidän omiin virkoihinsa 
kuuluvan palkan ja ikälisien mukaan laskettujen tuntipalkkojen välinen erotus 
niiltä tunneilta, jolloin he toimivat sairaalan autonkuljettajina (26.10. 3 008 §). 

Kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että Malmin 
sairaalan hoitopaikkaluvut vahvistettaisiin 1.1.1959, 1.1.1960 ja 19.9.1960 alkaen 
kaupunginhallituksen asiasta jo aikaisemmin tekemien esitysten mukaisiksi sekä 
että sairaalaa varten v:lta 1959 suoritettua käyttö- ja kunnossapitokustannusten 
valtionapua oikaistaisiin siten, että se vastaisi sairaalan hoitopaikkojen todellista 
määrää (19.10. 2 936, v:n 1959 ja 1960 kert. s. 249 ja 230). 

Yleisjaosto oikeutti sairaalan hankkimaan Oy. Julius Tallberg Ab:lta 17 Upo 
80 -merkkistä jääkaappia yhtiön 11.4. tekemän tarjouksen mukaisesti 471 311 mk:n 
yhteishintaan sairaalan kaluston hankintamäärärahoja käyttäen (khn jsto 2.5. 
5 776 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennusosaston laatimat Malmin sairaalan 
spriivaraston pääpiirustukset n:o 1—3 (23.2. 611 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 27.4. vahvistanut sairaalan raken-
nuksen n:o 4 korjaus- ja muutostöitä koskevat piirustukset kaupunginhallituksen 
esityksen mukaisina. Samalla lääkintöhallitus oli ilmoittanut esittäneensä sisä-
asiainministeriölle, että ko. työt otettaisiin valtionavun suorittamista koskevaan 
yleiseen suunnitelmaan (12.5. 1 446 §). 

Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi talorakennusosaston laatiman Malmin sai-
raalan piha-alueen järjestelyä koskevan pääpiirustuksen ja päätti lähettää sen 
2.9 mmk:n määräisine kustannusarvioineen ja työselityksineen lääkintöhallitukselle 
ao. toimenpiteitä varten. Lääkintöhallitus oli sittemmin hyväksynyt mainitun pää-
piirustuksen (6.7. 2 121 §, 28.9. 2 704 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton liittohallituksen ilmoitus keskus-
sairaalan hoitopaikkojen jakautumisesta klinikoittain 1.12. lukien merkittiin tie-
doksi (30.11. 3 370 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 9.2. antamallaan päätöksellä alentanut 
kaupungin osuuden yliopistollisen keskussairaalan v:n 1958 perustamiskustannuksiin 
104 212 mk:lla eli 57 358 340 mk:sta 57 254 128 mk:aan. Tyytymättömänä tähän 
päätökseen oli lääkintöhallitus hakenut muutosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 
joka kuitenkin oli katsonut, ettei ollut esitetty syytä lopputuloksen muuttamiseen 
(16.3. 849 §, 6.7. 2 118 §). 

Lääkintöhallituksen 17.4. päivätty 113 671 690 mk:n määräinen lasku kaupungin 
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osuudesta yliopistollisen keskussairaalan v:n 1960 perustamiskustannuksiin lähetet-
tiin yleisten töiden lautakunnalle suorittamista varten (28.9. 2 711 §). 

Kätilöopiston hankintoja koskevan lääkintöhallituksen kirjelmän johdosta kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa suostuvansa kätilöopiston kirjelmässä nro 146/11. 
8. lueteltujen 10.53 mmk:n suuruisten hankintojen suorittamiseen sillä edellytyk-
sellä, että kaupunki suorittaa osuutensa kustannuksista kätilöopiston rakentami-
sesta ja käyttämisestä v. 1954 (ks. 178) tehdyn sopimuksen mukaisesti (28.9. 2 705 §). 

Kaupunginvaltuusto oli v. 1960 (ks. s. 45) suostunut valtion ja kaupungin kesken 
v. 1954 kätilöopiston rakentamisesta tehdyn sopimuksen purkamiseen ja kätilö-
opiston luovuttamiseen myöhemmin sovittavilla ehdoilla Helsingin yliopistolliselle 
keskussairaalaliitolle sen jälkeen kun sairaala valtion kustannuksella olisi rakennettu 
valmiiksi. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan liittohallitus oli myöhemmin 
ilmoittanut, ettei se voinut toistaiseksi ottaa lopullista kantaa asiassa, minkä vuoksi 
lääkintöhallitus oli luopunut suunnitelmistaan liittää kätilöopisto em. keskussairaa-
lan yhteyteen (30.11. 3 362 §). 

Kaupunki oli eri vuosina suorittanut kätilöopiston rakennuskustannuksia varten 
yhteensä 201 461 476 mk, joka summa kaupunginvaltuuston em. päätöksen perus-
teella katsottiin kaupungin osallistumismaksuennakoksi muiden maksujen perimisen 
kaupungilta rauetessa. Lääkintöhallitus oli kuitenkin päätöksen johdosta huomaut-
tanut, että sopimus kätilöopiston rakentamisesta ja käyttämisestä oli edelleenkin 
voimassa, eikä kaupunki niin ollen voinut jättää suorittamatta sopimuksessa edelly-
tettyjä maksuja siitä syystä, että opisto mahdollisesti luovutettaisiin keskussairaala-
liitolle. Lääkintöhallitus oli vielä 10.11.1960 lähettänyt kaupungille 2 140 382 976 
mk:n suuruisen alustavan laskelman kätilöopiston lopullisista rakennuskustannuk-
sista. Lisäksi lääkintöhallitus oli 26.9. ja 9.11. kehottanut kaupunkia suorittamaan 
vielä maksamatta olevat määrät. Revisiovirasto oli ehdottanut, että lääkintöhalli-
tukselle suoritettaisiin sen velkomat summat vasta sen jälkeen, kun lopullinen selvi-
tys kaupungin osuudesta olisi valmistunut. Asiaa tutkiessaan revisiovirasto oli vielä 
päätynyt siihen tulokseen, että hoitopaikan kokonaiskustannuksiksi arvioitu 
6 987 723 mk oli verrattain korkea ja ehdottanut sen sijaan hoitopaikan hinnaksi 
kohtuulliseksi arvioimaansa 6.5 mmk. Tämän arvion mukaan olisivat kokonaiskus-
tannukset 1 625 000 000 mk, josta kaupungin osuus 351 607 750 mk. Tästä summasta 
kaupunki oli jo suorittanut 201 461 476 mk, joten maksamatta oli n. 150.15 mmk, 
eli 130 195 217 mk lääkintöhallituksen velkomaa määrää vähemmän. Asiamiestoi-
misto oli yhtynyt revisio viraston ehdotukseen. Edellä olevan johdosta kaupungin-
hallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa suorittamaan lääkintöhallituk-
selle avoimena ennakkosuorituksena 150.15 mmk ko. rakennuskustannuksista. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaala- ja sosiaalitointa johtavaa apu-
laiskaupunginjohtajaa asiamiestoimiston ja revisiotoimiston avustamana selvittä-
mään ja tekemään kaupunginhallitukselle esityksen siitä, mihinkä kätilöopiston 
rakennuskustannuksiin kaupungin olisi osallistuttava ja millä perusteilla. Kaupun-
ginhallitus päätti lisäksi ilmoittaa, että se tulee tekemään oman esityksensä ko.asias-
ta ensi tilassa ja niin pian kuin sitä koskeva selvittely on kaupungin viranomaisten 
toimesta suoritettu (21.12. 3 592 §). 

Laamanni Cavoniuksen 80 000 mk:n suuruinen lasku lausuntojen antamisesta 
kätilöopiston luovuttamista Helsingin yliopistolliselle keskussairaalaliitolle, Suomen 
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Punaisen Ristin sairaalan luovutushinnalle suoritettavaa korkoa ja keskussairaala-
liitolle suoritettavia ennakkomaksuja koskevista asioista päätettiin suorittaa v:n 
1960 talousarvioon kuuluvista kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista. Sa-
malla yleisjaosto päätti peruuttaa v. 1959 (ks. s. 143) tekemänsä päätöksen asiamies-
toimiston oikeuttamisesta käyttämään laamanni Cavoniusta asiantuntijana tarpeen 
mukaan toistaiseksi sellaisissa lainopillisissa asioissa, jotka koskevat Helsingin 
yliopistollista keskussairaalaliittoa (khn jsto 17.1. 5 131 §). 

Allergiasairaala. Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 1960 (ks. s. 233) teke-
mänsä päätöksen ensimmäistä kappaletta, omasta puolestaan hyväksyä Allergia-
tutkimussäätiön laatimat, suunnitellun allergiasairaalan piirustukset säätiön 26.11. 
1960 ilmoittamalla tavalla korjattuina. Samalla kaupunginhallitus hyväksyi sai-
raalan kustannusarvion. Lisäksi kaupunginhallitus päätti ilmoittaa siinä yhteydessä 
katsovansa, ettei kaupunki ole velvollinen sen ja Allergiatutkimussäätiön kesken 
ko. sairaalan hoitopaikkojen varaamisesta v. 1955 tehdyn sopimuksen perusteella 
mihinkään suorituksiin, ennenkuin säätiö olisi esittänyt uuden sairaalan perustami-
seen myönnetyn lääkintöhallituksen luvan tai selvityksen siitä, ettei uutta lupaa 
tarvittaisi. Lääkintöhallitus oli sittemmin ilmoittanut, että sairaalan rakentamiseen 
olisi hankittava uusi lupa, joka oli haettava ennen kuin lääkintöhallitus voi antaa 
hyväksymisensä sairaanhoitolaitoksen avaamiselle (12.1. 131 §, 21.6. 1 960 §). 

Kaupunginhallitus päätti sittemmin valita prof. Erkki Leikolan, sairaalatoimen 
toim.joht. Reino Oksasen ja kaup. lakimies Seppo Ojalan neuvottelemaan em. sopi-
muksen muuttamisesta. Neuvotteluissa olisi pyrittävä sopimuksen tarkistamiseen 
sairaalalautakunnan kirjelmässään ri:o 4392/21.10.1960 ehdottamalla tavalla. Kir-
jelmässä oli mm. suositeltu 6 hoitopaikan varaamista allergiasairaalasta ja uuden 
sopimuksen tekemistä Lastenlinnan hoitopaikkojen varaamisesta v. 1957 (ks. s.37) 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti (2.2. 367 §). 

Neuvottelijat olivat 8.3. jättäneet kaupunginkansliaan selvityksensä käydyistä 
neuvotteluista, jonka johdosta kaupunginhallitus päätti ilmoittaa säätiölle omasta 
puolestaan suostuvansa siihen, että säätiö tarjoaa kaupungin varaamasta 30 hoito-
paikasta 24 paikkaa muiden kuntien merkittäväksi, jolloin kaupungille jäisi 6 hoito-
paikkaa. Suostumus annettiin kuitenkin sellaisilla edellytyksillä, että kaupungin-
valtuusto ja Allergiatutkimussäätiö hyväksyisivät kaupungin ja säätiön välillä 
v. 1955 tehdyn sopimuksen muuttamisen vastaavalla tavalla. Allergiatutkimus-
säätiötä kehotettiin viipymättä ilmoittamaan kaupunginhallitukselle, kun muut 
kunnat ovat merkinneet mainitut 24 hoitopaikkaa, jotta sopimuksen muuttaminen 
voitaisiin esittää kaupunginvaltuuston lopullisesti päätettäväksi (9.3. 775 §). 

Edellä olevan johdosta oli Allergiatutkimussäätiö ilmoittanut, koska sairaalan 
rakennustyöt oli aloitettu, edellyttävänsä että kaupunki täyttää v. 1955 tehdyn 
sopimuksen sen ehtojen mukaisesti. Säätiöllä ei kuitenkaan ollut mitään sitä vas-
taan, että ko. 24 hoitopaikkaa tarjottaisiin muiden kuntien merkittäväksi niiden ja 
säätiön välisillä ehdoilla. Paikkojen merkitsemisen jälkeen säätiö vastaavasti vapaut-
taisi kaupungin hoitopaikkavarauksistaan. Kaupunginhallitus uudisti säätiölle 
12.1. ja 9.3. tekemänsä ilmoituksen (21.6. 1 961 §). 

Yleisjaoston kehotettua aikaisemmin valittuja neuvottelijoita uudelleen neu-
vottelemaan Allergiatutkimussäätiön kanssa paikkavarauksia koskevasta sopimuk-
sesta säätiö oli nimennyt neuvottelijoikseen varanot. Salme Katajavuoren ja halli-
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tusneuvos Ensio Salosen sekä, jos tarvittaisiin myös säätiön lainopillisen asiamiehen 
(khn jsto 12.9. 6 497 §, 3.10. 6 631 §). 

Neuvottelijat olivat myöhemmin ilmoittaneet, että kaupungin tekemä ehdotus 
voitaisiin toteuttaa, jos uuden allergiasairaalan omistus- ja hallinta siirrettäisiin 
Allergiatutkimussäätiöltä kuntainliitolle. Säätiön hallitus oli ilmoittanut ryhtyvänsä 
asian vaatimiin toimenpiteisiin paikkojen siirtämiseksi perustettavalle kuntain-
liitolle. Hoitopaikkasopimusten muuttamista koskevat neuvottelut oli siis katsottava 
rauenneiksi, koska asia hoidettaisiin kuntainliittojärjestelyjen pohjalta ja myöskin 
entinen sopimus jäisi toistaiseksi voimaan (16.11. 3 209 §). 

Uudesta allergiasairaalasta paikkoja varanneiden kuntien yhteiseen neuvottelu-
tilaisuuteen valittiin kaupungin edustajiksi sairaalalautakunnan puh.joht. Erkki 
Leikola ja sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksanen (khn jsto 14.11. 6 903 §). 

Helsinkiläisten vanhusten poliklinikan ylläpitäminen. Kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa sairaalalautakunnan tekemään Societas Gerontologica Fennica -nimisen 
yhdistyksen kanssa sopimuksen edelleen kertomusvuodeksi helsinkiläisten vanhus-
ten poliklinikan ylläpitämisestä Työterveyslaitoksella. Kustannusten suorittamiseen 
saatiin käyttää sairaanhoitomenoihin tarkoitusta varten varattua määrärahaa 
(9.3. 760 §). _ 

Paikallismiraalain Liiton jäsenmaksun suorittamista varten kertomusvuonna 
yleisjaosto myönsi 100 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn 
jsto 10.10. 6 677 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Apulaislääkärinvirkojen palkkauksen järjestely, ks. sairaalat. 
Koskelan sairaskodin, Kustaankartanon vanhainkodin ja sairaaloiden vaatehuolto-

henkilökunnan virkojen järjestely. Kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltolauta-
kuntaa ja sairaalalautakuntaa toistaiseksi pidättäytymään täyttämästä avoimeksi 
tulevia alaistensa laitosten vaatehuoltohenkilökuntaan kuuluvien virkoja sekä teke-
mään kaupunginhallitukselle järjestelytoimiston 30.9.1960 laatiman tutkimuksen 
edellyttämät esitykset vapaiksi jäävien virkojen lakkauttamisesta ja muista tarvit-
tavista virkojen järjestelyistä kunkin laitoksen osalta viipymättä sen jälkeen, 
kun henkilökunnan puhtaan pyykin lajittelu on siirretty keskuspesulan hoidetta-
vaksi. Järjestelytoimistoa kehotettiin edelleen seuraamaan vaatehuoltohenkilö-
kunnan tarvetta sairaaloissa ja huoltolautakunnan alaisissa laitoksissa sekä tarvit-
taessa tekemään kaupunginhallitukselle esitys tarpeellisiksi katsottavista toimen-
piteistä. Keskuspesulaa kehotettiin ilmoittamaan järjestelytoimistolle henkilökun-
nan puhtaan pyykin lajittelun siirtymisestä em. laitoksilta keskuspesulan hoidetta-
vaksi (9.2. 439 §). 

Huoltolaitosten keittiössä kötitalousharjoittelijoina toimiville Helsingin kotitalous-
opettajaopiston opettajakurssin oppilaille päättettiin suorittaa 12 700 mk:n kuu-
kausipalkkio, johon sisältyi 6 000 mk:n korvaus ruoasta (9.2. 440 §). 

Vanhusten huoltolaitosten hoito- ja poliklinikkamaksujen ulosmittaaminen. Kau-
punginhallitus päätti esittää sisäasiainministeriölle, että ministeriö eräiden sairaan-
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