
2. Kaupunginhall i tus 

Posti- ja lennätinhallituksen sekä merenkulkuhallituksen esitettyä kalliosuojan 
rakentamista Tähtitorninmäkeen kaupunginhallitus päätti ilmoittaa suhtautuvansa 
periaatteessa myönteisesti ko. esityksiin ja asettavansa väestönsuojan suunnitteluun 
ja rakentamiseen liittyvien kysymysten sekä korvaus- ja vuokrakysymysten selvit-
telyä varten neuvottelukunnan. Sen puheenjohtajaksi valittiin vt. katurak.pääll. 
Martti Anttila ja jäseniksi dipl.ins. Risto Nurmisalo, os.pääll. Kalevi Korhonen, 
toim.pääll. Antti Koivu, ins. Tauno Salomäki, merenkulkuhallituksen sotilastoimis-
ton päällikkö ja tämän varamieheksi dipl.ins. Oso Siivonen, varat. Pauli Vuorijärvi, 
diplomi-insinöörit Risto Iivarinen j a Hilkka Metsäsaari sekä kahden viimeksi maini-
tun varamieheksi ins. Tauno Ervanne. Neuvottelukunta oikeutettiin ottamaan sih-
teeri ja kuulemaan asiantuntijoita (17.1. 302 §, 14.2. 613 §). 

Vahingonkorvaus. Yleisjaosto oikeutti väestönsuojelutoimiston suorittamaan 
eräälle ensiapukursseille osallistuneelle viranhaltijalle 40 mk häneltä kurssien yhtey-
dessä anastetun omaisuuden korvaamiseksi (yjsto 30.4. 5 888 §). 

Avustukset. Yleisjaosto päätti myöntää Kaartinkaupungin ensiapukerholle 250 
mk:n suuruisen avustuksen ensiapu- ja pelastustoimintaharjoituksen järjestämisestä 
aiheutuneita kustannuksia varten (yjsto 8.10. 6 876 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito s air a alain 
ulkopuolella 

Sairauspiirijakoa koskeva lausunto. Kaupunginhallitus päätti kansaneläkelaitok-
selle annettavassa lausunnossaan ilmoittaa, ettei sillä ollut huomauttamista sairaus-
piirijakoa koskevasta ehdotuksesta, missä Helsinki oli merkitty omaksi piiriksi (5.9. 
2 415 §). 

Kaupunginlääkärin peruspalkkojen vahvistaminen. Kaupunginhallitus päätti 
tyytyä valtioneuvoston päätökseen, joka koski I ja II kaupunginlääkärin peruspalk-
kojen vahvistamista. Myöhemmin kaupunginhallitus päätti tehdä valtioneuvostolle 
esityksen, että kaupungille maksettaisiin valtionavustusta kaupunginlääkärien palk-
kaukseen valtion palkkausluokkien mukaisesti ensimmäisen ja toisen kaupunginlää-
kärin virkojen palkkauskustannuksiin maksettavan valtionavun lisäksi seuraavasti: 
terveydenhuoltolääkärin palkkaukseen A 27 palkkausluokan, apulaishygieenikon 
palkkaukseen A 22 palkkausluokan, 19 aluelääkärin ja poliisilääkärin palkkaukseen 
A 19 palkkausluokan mukaan (18.4. 1 249 §, 9.5. 1 434 §). 

Päivystyskorvauksen suorittamista koskevan Helsingin Eläinlääkäriseuran esityk-
sen johdosta kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, ettei kaupungin varoista ainakaan 
toistaiseksi voitu ryhtyä suorittamaan päivystyskorvauksia päivystäville eläinlääkä-
reille (2.5. 1 370 §). 

Terveydenhoitoviraston kanslia- ja talousosaston osastopäällikön vuosilomasijai-
seksi viiden viikon ajaksi päätettiin palkata ulkopuolinen viransijainen siten, että 
tarkoitukseen käytettäisiin enintään 1 746 mk rahoitusmenoihin kuuluvista ao. 
määrärahoista (yjsto 2.7. 6 336 §). 
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Viraston korjauskelvoton Elektrolux-merkkinen jääkaappi n:o S 116321 päätet-
tiin myydä huutokaupalla eniten tarjoavalle sekä poistaa viraston irtaimistoluette-
losta (yjsto 19.11. 7 206 §). 

Yleisjaosto päätti, että kaup.lääk. Toivo Wartiovaaran muotokuvan paljastus-
tilaisuus kahvitarjoiluineen n. 150 henkilölle saatiin järjestää 5.12. Kaupunginkella-
rissa. Tilaisuuden aiheuttamat kustannukset saatiin suorittaa terveydenhoitolauta-
kunnan käyttövaroista (yjsto 12.11. 7 154 §). 

Terveysolojen tarkastustoimiston avoinna olevaan 13. palkkaluokan terveystar-
kastajan virkaan määrättiin kertomusvuoden alusta lukien tp. virasto työntekijä 
virkasäännön 11 §:n 2 kohdan perusteella (17.1. 277 §). 

Ammattientarkastustoimisto. Dipl.ins. Kerttu Korhonen oli valittanut lääninhalli-
tukseen kaupunginvaltuuston päätöksestä, joka koski ammattienylitarkastajan vi-
ran täyttämistä. Lääninhallituksen annettua kaupunginhallituksen selityksen perus-
teella valitusasiassa kielteisen päätöksen oli asianomainen valittanut vielä korkeim-
paan hallinto-oikeuteen, joka myös hylkäsi valituksen (28.3. 1 035 §, 16.5. 1 506 §, 
19.12. 3 550 §). 

Rokotustoiminta. Yleisjaosto oikeutti terveydenhoitoviraston palkkaamaan 1.6. 
alkaen toistaiseksi, kauintaan kuitenkin 3 kk:n ajaksi terveyssisaren työsopimussuh-
teeseen 16. palkkaluokan mukaisilla palkkaeduilla talossa Pohj.Esplanaadi 19 sijait-
sevan rokotuspaikan toimintaa varten (yjsto 2.7. 6 334 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan ylittämään rokotustoi-
mintaa varten merkittyä määrärahaa enintään 70 000 mk:lla isorokkorokotuksesta 
aiheutuvien kustannusten suorittamista varten (6.6. 1 724 §). 

Neuvolaylilääkärin palkkio päätettiin 1.10. lukien korottaa 620 mk:ksi kuukau-
dessa (19.9. 2 560 §). 

Äitiys-ja lastenneuvolat. Kaupunginhallitus oli v. 1962 (ks. s. 185) päättänyt ha-
kea muutosta äitiys- ja lastenneuvoloiden lääkärien palkkaukseen ja matkakustan-
nuksiin v:n 1961 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta maksettavaa valtionapua koske-
vasta lääkintöhallituksen päätöksestä. Korkein hallinto-oikeus oli ratkaissut asian 
ja katsonut, ettei kunnallisen neuvolan lääkärillä matkakustannusten korvauksesta 
ja päivärahasta annetun asetuksen 6 §:n 1 momentin perusteella ollut oikeutta saada 
matkakustannusten korvausta omalla autolla kaupungin asemakaavoitetun alueen 
sisäpuolella suoritetusta matkasta (18.4. 1 244 §). 

Äitiysneuvolakorttien käsittelystä aiheutuneita kustannuksia varten kaupungin-
hallitus päätti myöntää yht. 5 808 mk (31.1. 423 §, 31.10. 3 025 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraamaan Konalan ostokeskuksesta äitiys-
ja lastenneuvolaa sekä kotisairaanhoidon tarpeita varten saatavissa oleva huoneisto, 
mikäli mahdollista 1.9. alkaen siihen saakka, kunnes sanottua tarkoitusta varten 
saataisiin toimintatilat paikkakunnalle rakennettavasta kansakoulurakennuksesta 
(7.3. 819 §, 27.6. 2 009 §). 

Huonetilojen varaaminen äitiys- ja lastenneuvolaa varten korttelin n:o 30113 
tontille n:o 6 rakennettavasta rakennuksesta, ks. s. 264. 

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kiinteistölautakuntaa tekemään Helsingin seu-
rakuntien kirkkohallintokunnan kanssa sopimuksen seurakuntien Maasälvän tie 
5:ssä omistaman kerhohuoneiston käyttämisestä Pukinmäen lastenneuvolan sivu-
neuvolana n. 15 t kuukaudessa sekä alueella vallitsevan neuvolapulan helpottami-

188· 



2. Kaupunginhall itus 

seksi ryhtymään kiireellisesti toimenpiteisiin n. 70 m2:n suuruisen äitiys- ja lasten-
neuvolahuoneiston vuokraamiseksi Pihlajamäestä, molemmat huoneistot toistaiseksi 
ja kauintaan siihen saakka, kunnes Pihlajamäen uusi kansakoulurakennus valmis-
tuisi (28.3. 1 044 §, 12.9. 2 516 §). 

Torpparinmäen sivuneuvolan toiminta päätettiin lopettaa 1.6. lukien sekä sen ta-
lossa Sihteerintie 6 sijaitsevan huoneiston vuokrasopimus irtisanoa samasta ajan-
kohdasta lukien (yjsto 26.2. 5 446 §). 

Kotisairaanhoidon ylilääkärin palkkio päätettiin korottaa 620 mk:ksi kuukaudes-
sa 1.10. lukien (19.9. 2 560 §). 

Kotisair.hoit. Lilja Pihlaksen Harjukatu 7:ssä sijaitsevalta sairaanhoitoasemalta 
anastetun omaisuuden korvaamiseksi myönnettiin 167 mk tavanmukaisilla ehdoilla 
(yjsto 5.7. 6 359 §). 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton toimiston ilmoitus sisäasiainministeriön ja 
lääkintöhallituksen vastauksista liiton esitykseen kotisairaanhoidon valtionapua kos-
kevassa asiassa. Ilmoituksen mukaan ei voimassa olevan sairaalalain mukaan mak-
seta valtionapua paikallissairaalain poliklinikkakustannuksiin. Tämän perusteella ei 
olisi tarkoituksenmukaista antaa valtionapua paikallissairaalain mahdollisesti har-
joittamaan muuhunkaan avosairaanhoitoon (25.4. 1 305 §). 

Aluelääkärit. Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan palkkaa-
maan yhden tp. aluelääkärin 17. palkkaluokan mukaisilla palkkaeduilla 1.5. lukien 
kertomusvuoden loppuun sekä myönsi palkkauksen suorittamista varten 5 344 mk 
(7.3. 818 §). 

Töölön aluelääkärin vastaanoton järjestämiseksi kaupunginhallitus päätti kehot-
taa sairaalalautakuntaa vapauttamaan Marian sairaalan asuntolana käytetyn, Lilje-
bladin rahastolle kuuluvan huoneiston Arkadiankatu 20 B 48 asukkaista 1.1.1964 
alkaen Töölön virastotalon valmistumiseen saakka, minkä jälkeen huoneisto palau-
tettaisiin sairaalalautakunnan hallintaan asuntolana käytettäväksi. Kiinteistölauta-
kuntaa kehotettiin osoittamaan ko. huoneisto siinä kunnossa, jossa se oli vapautues-
saan, 1.1.1964 alkaen terveydenhoitolautakunnan käyttöön Töölön aluelääkärin vas-
taanottopaikaksi Töölön virastotalon valmistumiseen saakka. Rahatoimistossa ole-
valle Liljebladin rahaston tilille olisi kuukausittain maksettava huoneistosta 410 
mk:n suuruinen tilitysvuokra. Em. huoneiston kalustamiseksi saatiin hankkia ter-
veydenhoitolautakunnan kirjelmässä n:o 355/4.12. lähemmin mainitut kalustoesi-
neet. Niiden hankkimiseen saatiin käyttää enintään 28 619 mk (4.12. 3 362 §, yjsto 
30.12. 7 507 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa ryhtymään toimenpitei-
siin n. 300 m2 tehokasta tilaa käsittävän huoneiston hankkimiseksi eteläisistä kau-
punginosista aluelääkärien yhteisvastaanottoa ja sairaanhoitoasemaa varten sekä 
aikanaan tekemään kaupunginhallitukselle tarvittavat esityksensä asiassa. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa sopimaan Maitopisara-
yhdistykseltä talosta Iso-Roobertinkatu 35—37 terveydenhoidollisiin tarkoituksiin 
vuokrattua huoneistoa koskevan vuokrasopimuksen muuttamisesta siten, että vuok-
rasuhde jatkuisi vain toistaiseksi, molemminpuolinen irtisanomisaika 3 kk (21.3. 
961 §). Em. tarkoitusta varten päätettiin sittemmin vuokrata Helsingin Osuuskau-
palta Yrjönkatu 3:een rakenteilla olevan liiketalon III kerroksesta n. 388 m2:n suu-
ruiset huonetilat 1.10. lukien 10 v:n ajaksi. Lautakuntaa kehotettiin yhteistoimin-
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nassa terveydenhoitoviraston kanssa huolehtimaan sanottujen huonetilojen suunnit-
telemisesta ja rakentamisesta siten, että ne soveltuisivat mainittuun tarkoitukseen. 
Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
54 930 mk huonetiloissa suoritettavista lisätöistä vuokranantajalle maksettavien kus-
tannusten suorittamista varten (27.6. 2 016 §, 22.8. 2 233 §). 

Suomen Liiketyöntekijäin Liitolta päätettiin vuokrata talosta Säästöpankin-
ranta 4 sijaitseva n. 115 m2:n suuruinen huoneisto 600 mk:n kuukausivuokrasta, mi-
hin sisältyy korvaus lämmöstä ja lämpimän veden kulutuksesta, 1.10. alkaen siihen 
saakka, kunnes sosiaalivirastotaloon tuleva aluelääkärin vastaanottohuoneisto olisi 
valmistunut sekä osoittamaan sen terveydenhoitolautakunnan käyttöön em. tarkoi-
tukseen käytettäväksi ja välttävästi kunnostettuna (10.10. 2 810 §). 

Puolustusministeriöltä päätettiin vuokrata Suomenlinnassa rakennuksen C 71 
alakerrassa sijaitseva 2 huonetta, keittiön ja WC:n käsittävä asuinhuoneisto, joka 
olisi kunnostettava ja luovutettava terveydenhoitolautakunnan käyttöön aluelääkä-
rin vastaanottoa varten ja kotisairaanhoitoasemana käytettäväksi, sen jälkeen kun 
huoneisto olisi vapautunut. Huoneistossa asuvalle perheelle olisi kiireellisesti osoitet-
tava sopiva kaksio. Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan 
palkkaamaan Suomenlinnaa varten palkkiotoimisen aluelääkärin ja maksamaan hä-
nelle palkkiona 20 mk vastaanottokerralta sen jälkeen, kun huoneisto on luovutettu 
lautakunnan käyttöön (17.10. 2 874 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Espoon kauppalanhallituksen esitettyä, 
että kauppalan alueelta otettavat elintarvikenäytteet tutkittaisiin kaupungin elin-
tarvikelaboratoriossa, kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä tehtä-
väksi Helsingin kaupungin ja Espoon kauppalan kesken seuraavan sopimuksen: 

Helsingin kaupunki sitoutuu suorittamaan Espoon kauppalan elintarvikelainsää-
dännön perusteella otettujen elintarvikenäytteiden laboratoriotutkimukset Helsin-
gin kaupungin elintarvikelaboratorioissa seuraavin ehdoin: 

1) Espoon kauppala on itse velvollinen huolehtimaan näytteiden ottamisesta la-
boratorioiden ohjeiden mukaisesti ja niiden kuljettamisesta laboratorioihin. 

2) Helsingin kaupungin laboratoriot ottavat vastaan näytteet ja suorittavat tar-
vittavat tutkimukset Espoon kauppalan laboratorioihin suoraan tuomista, elintar-
vikelainsäädännön alaisista näytteistä. 

3) Laboratoriot luovuttavat Espoon kauppalalle tarvittavat lomakkeet omakus-
tannushintaan. Näytteidenottoa varten tarvittavan välineistön hankkii Espoon 
kauppala. 

4) Laboratoriot sitoutuvat korvauksetta kouluttamaan näytteidenottajat. 
5) Espoon kauppala sitoutuu suorittamaan Helsingin kaupungille 
a) jokaisesta sopimuksen 1) ja 2) kohdassa tarkoitetusta näytteestä kymmenen 

(10) markkaa sekä 
b) vesitutkimuksista, käyttö- ja kulutustarvikenäytteistä sekä aikaa vievistä 

kemiallisista tutkimuksista Helsingin kaupungin terveydellisten tutkimusten labo-
ratorion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaiset maksut ilman vierasta kuntaa 
koskevaa korotusta. 

6) Maksut suoritetaan kalenterikuukausittain toimitettavan laskutuksen perus-
teella viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun kaupunki on esittänyt laskun mak-
settavaksi. 
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7) Näytteistä suoritettavat maksut sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, 
jossa vuoden 1951 lokakuun indeksi on merkitty pisteluvulla 100, siten, että kunkin 
kalenterivuosineljänneksen aikana näytteiden otosta laskutettujen maksujen loppu-
summa korotetaan yhtä monella prosentilla kuin kalenterivuosineljänneksen viimei-
sen kuukauden pisteluku on suurempi kuin joulukuun 1962 indeksiluku 150, jota pi-
detään perusindeksinä. Indeksikorotuksen laskeminen suoritetaan välittömästi sen 
jälkeen, kun kalenterivuosineljänneksen viimeisen kuukauden indeksipisteluku on 
julkaistu. Indeksikorotuksesta aiheutuneet lisämaksut on suoritettava viimeistään 
yhden kuukauden kuluessa siitä, kun kaupunki esittää maksajalle niitä koskevan 
laskelman. Jos indeksi perusindeksiin verrattuna alenee, ei indeksiehtoa sovelleta. 
Jos tämän sopimuksen voimassaoloaika päättyy kesken kalenterivuosineljännestä, 
pidetään indeksin laskennassa tarkistusindeksinä sopimuksen päättymiskuukauden 
indeksilukua. Indeksikorotuksen laskemisessa ja maksamisessa menetellään edellä 
kalenterivuosineljännestarkistuksesta mainitulla tavalla. Siinä tapauksessa, että 
edellä sanotun elinkustannusindeksin laskeminen lopetetaan tai laskentaperusteita 
muutetaan, saatetaan kysymys indeksiehdon soveltamisessa käytettävistä laskenta-
perusteista Suomen Pankin taloudellisen tutkimustoimiston ratkaistavaksi, jota rat-
kaisua indeksiehdon toteuttamisessa tämän jälkeen noudatetaan. 

8) Laboratoriot ilmoittavat Espoon kauppalan terveydenhoitolautakunnalle 
näytteiden tutkimustulokset. 

9) Tämä sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota 
puolelta tai toiselta kolme kuukautta ennen kunkin kalenterivuoden loppua. 

10) Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin 
osapuolelle (8.8. 2 143 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kauppa-ja teollisuusministeriö oli myöntänyt terveydel-
listen tutkimusten laboratoriolle 1 000 mk:n suuruisen valtionavun elintarviketutki-
muksissa tarvittavia laboratoriovälineitä varten (3.1. 92 §). 

Maidontarkastamoon 1.1.1964 perustettuun 10. palkkaluokan laboratorioapulai-
sen virkaan päätettiin palkata labor.apul. Marja-Terttu Tuominen tavanmukaisilla 
ehdoilla (31.10. 3 023 §). 

Kaupunginhallitus oli v. 1962 (ks. s. 187) muuttanut maidontarkastamon näyt-
teidenottajien ja ylikatsastajan ylityökorvauksia koskevaa aikaisempaa päätöstään. 
Päätöksen soveltamisajankohdasta oli syntynyt epätietoisuutta, minkä vuoksi kau-
punginhallitus päätti, että sitä oli sovellettava käytäntöön 1.5.1962 alkaen. Näyttei-
denottaja Unto Eklund ym. olivat valittaneet em. soveltamisajankohtaa koskevasta 
päätöksestä lääninhallitukseen anoen päätöksen kumoamista ja virkasäännön mää-
räyksien soveltamista heihin 1.6.1961 lukien. Palkkalautakunta oli asian johdosta 
todennut, että ylikatsastaja ja näytteidenottajat ovat työaikalain alaisia. Kun mai-
nittujen viranhaltijain osalta toimistotyöajan noudattaminen työaikalain mukaisen 
työajan sijasta perustuu kaupunginhallituksen aikaisempiin päätöksiin, merkitsee 
se poikkeusta yleisestä säännöstä, eikä virkasäännön muuttamisajankohta ole voi-
nut sinänsä aiheuttaa muutosta heidän ylityökorvaustensa maksuperusteisiin, vaan 
on tämä tapahtunut vasta kaupunginhallituksen asiasta antamalla päätöksellä. Lau-
takunnan mielestä valitus olisi esitettävä hylättäväksi. Kaupunginhallitus päätti 
esittää lääninhallitukselle palkkalautakunnan esittämillä perusteilla, että valitus olisi 
hylättävä. Lääninhallitus oli jättänyt valituksen tutkittavaksi ottamatta, koska va-
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littajat eivät olleet liittäneet valitusasiakirjoihinsa kaupunginhallituksen valituksen-
alaista päätöstä alkuperäisenä eivätkä virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 
(26.9. 2 650 §, 14.11. 3 154 §). 

Yleisjaosto päätti esittää työneuvostolle, että maidontarkastamon yhden auton-
kuljettajan ja kahden pesijän lepoaika lyhennettäisiin 1 tunnista 30 minuutiksi 1.1. 
1964 alkaen (yjsto 12.11. 7 155 §). 

Maidontarkastamolle myönnettiin oikeus vuokrata käyttöönsä AA-car-hire J. 
Parhiala & Co -nimiseltä toiminimeltä pakettiauto toistaiseksi ja siihen saakka, kun-
nes maidontarkastamon uuden auton hankkimista koskeva kysymys olisi ratkaistu, 
kuitenkin kauintaan kertomusvuoden helmikuun loppuun saakka. Auton vuokraa-
misesta saatiin suorittaa 12 mk vuorokaudelta ja 0.14 mk ajokilometriltä (yjsto 15.1. 
5 130 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kauppa- ja teollisuusministeriö oli myöntänyt maidon-
tarkastamolle 1 000 mk:n suuruisen valtionavun elintarviketutkimuksissa tarvittavia 
laboratoriovälineitä varten (3.1. 92 §). 

Yleisjaosto päätti kiitollisena ottaa vastaan Helsingin Maidontarkastusyhdistyk-
sen maalauttaman kaup. eläinlääk. Bertel Österholmin muotokuvan kaupungin ko-
koelmiin liitettäväksi. Muotokuvan paljastustilaisuudessa 1.2. päätettiin virastossa 
tarjota kahvit n. 40 henkilölle. Tarkoitukseen saatiin käyttää enintään 100 mk ter-
veydenhoidon pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (yjsto 
29 1. 5 252 §). 

Kouluterveydenhoito-osasto. Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakun-
nan maksamaan puolipäivätyössä olevalle aivovauriolasten tp. lääkintävoimisteli-
jalle 13. palkkaluokan mukaisen palkkauksen. Terveydenhoitoviraston olisi huoleh-
dittava siitä, että ko. viranhaltijalle annettaisiin kesän aikana, koulujen ollessa sul-
jettuina, muita tehtäviä (5.9. 2 410 §). 

Kansakoulujen silmä- ja korvapoliklinikat. Kaupunginhallitus päätti, että kansa-
koulujen korvapoliklinikassa toimivalle korvalääkärille saatiin maksaa sillä edelly-
tyksellä, että hän yksin hoitaisi sanotun poliklinikan korvalääkärin tehtävät, 1 000 
mk:n suuruinen kuukausipalkkio ja että silmäpoliklinikan lääkärin palkkio korotet-
taisiin 1 000 mk:aan kuukaudelta, molemmat 1.9. lukien (10.10. 2 809 §). 

Silmäpoliklinikalle päätettiin ajaksi 1.5.—31.12. palkata 16. palkkaluokkaan 
kuuluva silmähoitaja. Samalla kaupunginhallitus määräsi, ettei työsopimussuhteista 
silmähoitajaa saanut 1.5. alkaen enää palkata (18.4. 1 248 §). 

Yleisjaosto oikeutti Auroran sairaalan luovuttamaan kirjelmässä n:o 7192/23.8. 
1963 lähemmin mainitut irtaimistoesineet kansakoulujen silmä- ja korvapoliklinikan 
käyttöön (yjsto 3.9. 6 613 §). 

Sukupuolitautien poliklinikka. Kaupunginhallitus päätti valita lääket. lis. Jaakko 
Walleniuksen avoinna olevaan valtion A 29 palkkausluokan kaupunginvenerologin 
virkaan, jossa sairaalalisä on 680 mk/kk, 1.6. alkaen tavanmukaisilla ehdoilla. Mer-
kittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli antanut asianomaiselle määräyksen ko. vir-
kaan (17.1. 283 §, 2.5. 1 367 §, 22.5. 1 594 §). 

Sukupuolitautien poliklinikan 16. palkkaluokan vakinaiseen sosiaalihoitajan vir-
kaan päätettiin valita sos.hoit. Hilkka Pautola ja 8. palkkaluokan vakinaisen vahti-
mestarin virkaan vahtim. Maria Fagerholm, virkoja haettavaksi julistamatta ja muu-
ten tavanmukaisilla ehdoilla (7.2. 492 §). 
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Desinfioimislaitoksen 13. palkkaluokkaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaan nel-
jään terveystarkastajan vakinaiseen virkaan päätettiin valita terveystarkastajat 
Helle Airio, Erkki Laukkanen, Toivo Palomäki ja Pentti Ylikantola sekä 7. palkka-
luokan toimistoapulaisen virkaan Astrid Lindroth sanottuja virkoja haettavaksi ju-
listamatta ja muuten tavanomaisilla ehdoilla (21.2. 656 §). 

Terveydenhoitoviraston eläinlääkintäosaston palvelukseen otettiin v. 1953 tp. 
katsastajaksi yo. Harras Airio. Virkamääräystä oli myöhemmin jatkettu vuodeksi 
kerrallaan ja 1.5.1958 lukien virka siirrettiin desinfioimislaitokseen ja vakinaistettiin 
1.1.1963 lukien. Kaupunginhallitus oli 27.1.1955 ilmoittanut terveydenhoitolauta-
kunnalle, että Airio voitaisiin valita eläinlääkintäosaston tp. katsastajan virkaan sillä 
ehdolla, että mikäli hän joutuisi sodassa saamansa vamman vuoksi sairauslomalle, 
hän luopuisi oikeudestaan sairausloman palkkaan siltä osalta, mikä vastasi ko. 
loman ajalta valtiolta tulevaa elinkorkoa. Mainitun päätöksen perusteella oli 
asianomaiselta jouduttu kahdesti perimään takaisin osa palkasta. Airiolle, joka on 
sotainvalidi, suoritettiin sydänläpän korjausleikkaus 7.12.1962. Lautakunta oli eh-
dottanut em. päätöksen kumoamista, koska työnantajan kannalta oli edullista, että 
viranhaltija vapaaehtoisesti suostui sellaiseen hengenvaaralliseen leikkaukseen, mikä 
palauttaisi hänen työkykynsä. Kaupunginhallitus päätti kumota v. 1955 (ks. s. 167) 
tekemänsä asiaa koskevan päätöksen ja määrätä, että terveystarkastaja Airioon näh-
den saatiin soveltaa virkasäännön sairauslomia koskevia määräyksiä (7.3. 822 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoimiston luopumaan perimistoimenpiteistä 
poistoluettelossaan n:o 2/1963 mainitun saatavan osalta sekä myöntää 40 mk maini-
tun desinfioimislaitoksen perittävän maksun poistamiseksi tileistä (10.4. 1 173 §). 

Laitoksen korjauskelvoton Willys-merkkinen auto AJ 619 päätettiin poistaa käy-
töstä (yjsto 19.2. 5 408 §). 

Desinfioimislaitoksen niille viranhaltijoille, joille poliisilaitos oli antanut kulku-
kissojen ampumisluvan, päätettiin suorittaa 1 mk:n suuruinen palkkio virka-ajan 
ulkopuolella ammuttua kissaa kohti (13.6. 1 836 §). 

Sairaalat 

Sairaalalääkärien päivystysaikana suorittaman aktiivisen työn korvaaminen. Kau-
punginhallitus päätti, että sairaalalääkärien päivystysaikana suorittama työ saatiin 
kaupunginvaltuuston 6.9.1961 (ks. s. 33) tekemän päätöksen IX h-kohdan perus-
teella korvata sairaalalautakunnan hallintojaoston harkinnan mukaan myös vapaa-
ajalla samojen periaatteiden mukaisesti kuin Helsingin yliopistollisessa keskussairaa-
lassa. Toimenpide oli kokeiluluontoinen ja saatiin suorittaa toistaiseksi, kauintaan 
kuitenkin kertomusvuoden loppuun saakka. Vapaa-ajoiksi otettujen sijaisten palk-
kaamiseen saatiin kussakin sairaalassa käyttää päivystyskorvauksiin varattua mää-
rärahaa (21.3. 962 §). 

Apulaislääkärin virkoja hoitavien lääketieteen kandidaattien palkkaedut. Kaupun-
ginhallitus päätti, että lääketieteen kandidaateille saatiin, mikäli heitä palkattaisiin 
lääkintöhallituksen hyväksyminä viransijaisina hoitamaan apulaislääkärien virkoja, 
maksaa edelleen kertomusvuoden aikana valtion A 22 palkkausluokan mukainen pe-
ruspalkka ja sairaanhoitolaitosten eräisiin palkkauskustannuksiin annettavan val-
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tionavun perusteista annetun asetuksen mukainen 341 mk:n suuruinen sairaalalisä 
kuukaudelta. V:n 1964 aikana palkattaville olivat edut vastaavasti valtion A 22 
palkkausluokka ja 355 mk:n suuruinen sairaalalisä kuukaudelta. Samalla kaupungin-
hallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa ja huoltolautakuntaa huolehtimaan 
siitä, että lääketieteen kandidaatteja palkattaisiin apulaislääkärien ja osastolääkä-
rien viransijaisiksi em. tavalla vain silloin, kun erittäin painavat syyt niin vaativat 
(10.1. 181 §, 28.11. 3 294 §). 

Kaupungin sairaaloissa konsultoiville gynekologeille päätettiin kertomusvuoden 
alusta suorittaa palkkiona 20 mk ensimmäisestä potilaasta ja 10 mk kustakin seu-
raavasta potilaasta saman konsultaatiokäynnin yhteydessä (18.4. 1 247 §). 

Kaupungin sairaalain eräiden lääkärien yksityisvastaanottojen järjestäminen sai-
raaloissa. Sairaalaliittojen neuvottelukunnan kirjeen ja yleissuosituksen perusteella 
kaupunginhallitus päätti v. 1962 (ks. s. 189) tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, 
että eräiden kaupungin sairaaloiden lääkäreille, joita oli yhteensä 17, saataisiin myön-
tää oikeus käyttää sairaalain välineitä ja hoitohenkilökuntaa yksityispotilaidensa 
vastaanottoa varten. Lääkintöhallituksen suostuttua esitykseen kaupunginhallitus 
päätti lähettää lääkintöhallituksen kirjeet sairaalalautakunnalle ja kehottaa lauta-
kuntaa tekemään asiaa koskevat sopimukset, joissa olisi otettava huomioon lääkintö-
hallituksen kirjeissä määrätyt ehdot, ensimmäisen kerran 1.2.—31.12. väliseksi 
ajaksi. Sopimuksia laadittaessa oli käytettävä apuna kaupunginhallituksen asiamies-
toimistoa ja oli niissä tarkoin otettava huomioon sairaalaliittojen neuvottelukunnan 
yleis- ja erikoissuosituksissa olevat ehdot ja näkökohdat. Sopimusten solmimisen 
ehtona on, ettei niiden kautta vaaranneta valtionavun saantia ao. lääkärien palkka-
kustannuksiin. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa huo-
lehtimaan siitä, että yksityisvastaanottoihin liittyvästä sairaalain henkilökunnan, 
välineiden ja sairaalatilojen käytöstä pidettäisiin käytön seuraamista ja korvausten 
määräämistä varten käyttö- tai päiväkirjaa sekä tarkoin valvomaan lääkärien varsi-
naisen työajan noudattamisen ohella myös yksityisvastaanottoa varten vahvistettu-
jen määräysten noudattamista sekä sitä, että kaupunki saa suosituksissa edellytetyt 
täydet korvaukset. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa lautakuntaa hyvissä 
ajoin ennen ensimmäisen sopimuskauden päättymistä tekemään kaupunginhallituk-
selle, mikäli se katsoo edellytyksiä sellaiseen olevan, esityksen yksityisvastaanotto-
oikeuden myöntämisestä edelleen v:n 1964 alusta ja lääkintöhallituksen luvan hank-
kimiseksi ko. tarkoitusta varten (24.1. 351, 352 §). 

Erikoismaksuluokkaa koskevat järjestelyt. Sairaanhoitolaitosten maksuista, kor-
vauksista ja palkkioista 10.11.1961 annetun asetuksen 3 §:n mukaan, voi valtion 
yleissairaaloissa, keskussairaaloissa, aluesairaaloissa ja suurimmissa paikallissairaa-
loissa yleisten maksuluokkien lisäksi olla erikoismaksuluokka niitä potilaita varten, 
jotka haluavat päästä sellaisen lääkärin hoitoon, jolla on lääkintöhallituksen myön-
tämä oikeus periä potilaalta erikoismaksuluokan mukainen korvaus. Kaupunginval-
tuusto oli v. 1961 (ks. s. 33) tehnyt periaatepäätöksen mm. sairaalalääkärien erikois-
maksuluokan paikoista. Lääkintöhallituksen hyväksymisen saamiseksi kaupungin-
hallitus päätti lähettää lääkintöhallitukselle sairaalalautakunnan laatiman luettelon 
niistä yli- ja apulaislääkäreistä, joille lautakunta oli vahvistanut erikoismaksuluokan 
hoitopaikkoja. Lääkintöhallitukselle päätettiin samalla esittää, että se hyväksyisi 
luettelossa mainittujen lääkärien osalta oikeuden hoitaa potilaita erikoismaksuluo-
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kan mukaista korvausta vastaan siinä laajuudessa kuin lautakunta oli kunkin lääkä-
rin osalta määrännyt. Lääkintöhallitus oli sittemmin myöntänyt anotut oikeudet 
osittain supistettuina muiden paitsi Hesperian sairaalan lääkärien osalta. Kaupun-
ginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle uuden esityksen, että sairaalalautakun-
nan luettelossa mainituille Auroran, Kivelän, Malmin ja Marian sairaalain yli- ja apu-
laislääkäreille myönnettäisiin henkilökohtainen oikeus hoitaa potilaita erikoismaksu-
luokan mukaista korvausta vastaan valtuuston ja sairaalalautakunnan päätösten 
mukaisessa, kaupunginhallituksen em. kirjelmässä n:o 5 esittämässä laajuudessa sekä 
että Hesperian sairaalan yli- ja apulaisylilääkäreille myönnettäisiin vaihtoehtoinen 
oikeus saada sairaanhoitolaitosten eräisiin palkkauskustannuksiin annettavan val-
tionavun perusteista annetun asetuksen mukaista keskusmielisairaalain lääkäreille 
tulevaa korkeampaa sairaalalisää tai keskussairaalain lääkäreille tulevaa alhaisempaa, 
sairaalalisää, jolloin vm. tapauksessa ao. lääkärillä olisi oikeus hoitaa lääkintöhalli-
tuksen myöntämässä laajuudessa potilaita erikoismaksuluokan mukaista korvausta 
vastaan kuitenkin siten, että jo virassa oleville yli- ja apulaislääkäreille tulisi, mikäli 
he valitsisivat jälkimmäisen vaihtoehdon, myöntää oikeus hoitaa potilaita mainitun-
laista korvausta vastaan kaupungin elinten tekemien päätösten mukaisessa, kaupun-
ginhallituksen lääkintöhallitukselle esittämässä kirjelmässä esitetyssä laajuudessa. 
Samalla kaupunginhallitus päätti tiedustella lääkintöhallitukselta, mitä vaikutuksia 
valtionavun saantiin nähden saattaisi olla sillä, että kaupunki joutuisi säilyttämään 
lääkäreille myöntämänsä edut henkilökohtaisina. Potilaiden huoneeseen asennetuista 
puhelimista päätettiin periä 1 mk:n suuruinen maksu vuorokaudelta ja Helsingin 
verkkoryhmän ulkopuolelle menevistä puheluista lisäksi puhelutaksan mukainen 
maksu (3.1. 104 §, 14.2. 586 §, 28.3. 1 040 §, 4.4. 1 103 §). 

Ruotsista kotiutettavien mielisairaiden hoidon järjestämistä koskeva lausunto. Lää-
kintöhallitus oli pyytänyt kaupunginhallituksen lausuntoa sopimusluonnoksesta, 
jonka mukaan Ruotsista kotiutettavia mielisairaita Suomen kansalaisia voitaisiin 
sijoittaa keskusmielisairaaloihin, vaikka potilaan köyhäinhoidollinen kotipaikka-
oikeus ja vastuu hoitopaikkakustannuksista ei olisikaan vielä selvitetty. Potilas 
sijoitettaisiin siihen keskusmielisairaalaan, jonka huoltopiiriin kuuluvassa kunnassa 
hänellä on todennäköisin kotipaikkaoikeus. Tällöin olisi kuitenkin otettava huomioon 
valtion mielisairaaloissa ja keskusmielisairaaloissa käytettävissä olevien sairaansijo-
jen lukumäärä sekä huoltopiirin oma mielisairaanhoitopaikkatarve. Hoitokustannuk-
sista vastaisi valtio, kunnes vastuuvelvollisuus olisi selvitetty. Sairaalalautakunnan 
ilmoituksen mukaan hoidettiin kaupungin keskusmielisairaalassa ulkokuntalaisia 
seuraavasti: Hesperian sairaalassa 207 potilasta, yht. 1 835 hoitopäivää, Nikkilän 
sairaalassa 37 potilasta, yht. 7 444 hoitopäivää. Kun kaupungilla oli puutetta psy-
kiatrisista hoitopaikoista, ei sen olisi syytä sitoutua hoitamaan ulkokuntalaisia. Ky-
seessä olevat mielisairaat olisi sijoitettava Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
hermotautien ja psykiatrian klinikkaan eli Lapinlahden sairaalaan. Lisäksi lauta-
kunta oli viitannut lääkintöhallituksen kanssa v. 1962 tehtyyn sopimukseen mielen-
tilatutkimusten järjestämisestä Hesperian sairaalassa. Kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa lääkintöhallitukselle katsovansa sairaalalautakunnan lausunnossa esite-
tyillä perusteilla, ettei kaupungin mielisairaanhoidolle tulisi asettaa lisärasitteita si-
joittamalla Ruotsista kotiutettavia muita kuin helsinkiläisiä potilaita kaupungin 
psykiatrisiin sairaaloihin (9.5. 1 437 §). 
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Kaupungin väestön röntgenpienoiskuvauksen suorittaminen v. 1964-1965. Kau-
punginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä kaupungin koko väestöä koskevan 
röntgenpienoiskuvauksen toimeenpantavaksi v:n 1964 ja 1965 aikana sekä kehottaa 
sairaalalautakuntaa merkitsemään tarkoitusta varten tarvittavat määrärahat ko. 
vuosien talousarvioehdotuksiinsa (16.5. 1 507 §). 

Eräiden sairaalamaksujen ulosottaminen ilman tuomiota. Sisäasiainministeriölle 
päätettiin tehdä esitys, että kaupungin sairaaloille myönnettäisiin oikeus jättää ulos-
ottoon ao. viranhaltijainsa maksettaviksi panemat poliklinikkamaksut ilman tuo-
miota tai päätöstä. Sen sijaan kaupunginhallitus päätti, ettei revisio viraston esitys 
erikoismaksuluokan potilaiden lääkärinmaksujen perimisestä antanut aihetta toi-
menpiteisiin (6.6. 1 732 §). 

Pohjoisen sairaalan suunnittelukomitean mietintö. Kaupunginhallitus päätti, ettei 
pohjoisen sairaalan suunnittelutoimikunnan laatima mietintö huonetilaohjelmineen 
antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että se lähetettäisiin sairaalalautakun-
nalle otettavaksi mahdollisuuksien mukaan huomioon myöhempiä sairaalasuunnitel-
mia laadittaessa. Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei sairaalalautakunnan v. 1955 
tekemä esitys em. sairaalaa varten Kumpulasta varattujen alueiden määrittelemi-
sestä enää antanut aihetta toimenpiteisiin, koska Kumpulan alue oli todettu sai-
raalatarkoituksiin sopimattomaksi (8.8. 2 140 §). 

Sairaalapaikkaa odottavien potilaiden määrää sekä hoidettavina olevien potilaiden 
hoitopaikkojen tarkoituksenmukaisuutta koskevissa tutkimuksissa tarvittavien lomak-
keiden painatuksesta, täyttämisestä ja tulosten tilastollisesta käsittelystä aiheutu-
vien kustannusten suorittamista varten yleisjaosto myönsi järjestelytoimiston käy-
tettäväksi 1 800 mk (yjsto 5.2. 5 301 §, 18.6. 6 229 §). 

Hammaslääkäripäivystyksen järjestämistä koskevan Suomen Hammaslääkärilii-
ton esityksen johdosta kaupunginhallitus päätti, hyväksyen jo vakiintuneen käytän-
nön, jonka mukaan sairaalakeskus ilmoittaa pyhäaattojen sanomalehdissä julkaista-
vassa ilmoituksessa myös viikonlopun hammaslääkäripäivystäjän ja tätä päivystys-
muotoa palvelevan automaatti vastaajan puhelinnumeron, ettei liiton esitys muilta 
osin antanut aihetta toimenpiteisiin (26.9. 2 648 §). 

Eräiden sairaanhoitokoulujen oppilaiden harjoittelu kaupungin sairaaloissa ym. 
Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan kertomusvuoden aikana sijoitta-
maan Auroran, Marian ja Nikkilän sairaaloihin Helsingfors svenska sjuksköterske-
institut -nimisen oppilaitoksen yhteensä 30 oppilasta käytännölliseen harjoitteluun 
sekä ko. laitoksessa sisätautien ja kirurgisten tautien hoidossa erikoiskoulutusta saa-
via sairaanhoitajia käytännölliseen harjoitteluun Auroran, Kivelän, Laakson ja Ma-
rian sairaaloihin. Harjoitteluaikana heille saatiin antaa sairaaloissa ruoka 1.50 
mk:n päivä- ja ilta-ateriakorvausta vastaan (31.1. 414 §, 14.2. 587 §). 

Samaten oikeutettiin Helsingin sairaanhoitajaopiston sairaanhoitajakoulun ja 
jatko-opintojen osaston opiskelijat ruokailemaan Auroran, Hesperian, Kivelän, 
JLaakson, Malmin, Marian ja Nikkilän sairaaloissa harjoitteluaikoinaan edelleen 1.1. 
1964 alkaen toistaiseksi 1.50 mk:n ateriakorvausta vastaan (7.11. 3 086 §) sekä 
lääkintöhallituksen toimeenpaneman röntgenapulaisten kurssien oppilaat ruokaile-
maan harjoitteluaikoinaan Auroran, Hesperian, Laakson, Malmin ja Marian sairaa-
loissa em. ateriakorvausta vastaan 1.1.1964 alkaen toistaiseksi (7.11. 3 085 §). 

Sairaalavirasto. Kaupunginhallitus päätti myöntää 4 429 mk tp. toimistoapulais-
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sen palkkaamiseksi ajaksi 1.2.—30.6. ja 1.9.—31.12. 10. palkkaluokan mukaisella 
palkalla valtionaputilitysten selvittämistä varten (24.1. 349 §, 22.8. 2 234 §). 

Yleisjaosto päätti korottaa sairaalaviraston talousosaston käteiskassan 20 mk:sta 
50 mk:aan kansliaosaston käteiskassan pysyessä edelleen 30 mk:n suuruisena (yjsto 
19.11. 7 193 §). 

Auroran sairaala. Muuttaen v. 1961 (ks. s. 225) tekemäänsä päätöstä kaupungin-
hallitus oikeutti Auroran ja Malmin sairaalat tarvittaessa käyttämään ulkopuolisia 
konsultoivia anestesialääkäreitä toistaiseksi siten, että korkein näille suoritettava 
palkkio olisi 65 mk nukutuksesta paitsi milloin toimenpiteen on suorittanut anestesio-
logian erikoislääkäri, jolloin palkkio saatiin suorittaa 50 %:lla ja anestesiologian pro-
fessoriksi tai dosentiksi nimitetyn toimenpiteestä 100 %:lla korotettuna (27.6. 
2 012 §) . 

Sairaalan konsultoivalle elektroenkefalografilääkärille, joka ei ole kaupungin vi-
rassa päätettiin 1.6. lukien suorittaa korvauksena elektroenkefalogrammojen tulkin-
nasta 18 mk lausuntoa kohti toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes Auroran 
sairaalaan mahdollisesti perustettava elektroenkefalografilääkärin virka on täytetty 
(16.5. 1 503 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Auroran ja Laakson sairaaloissa ruumiinavauksia 
suorittaville patologilääkäreille saatiin 1.3. lukien suorittaa palkkiona kutakin ruu-
miinavausta ja siihen liittyvää histologista tutkimusta ja lausuntoa kohti yhteensä 
47 mk, kaupungin palveluksessa olevalle lääkärille kuitenkin vain sillä edellytyksellä, 
että ruumiinavaukset suoritettaisiin säännöllisen virka-ajan ulkopuolella (14.3. 
902 §). 

Sairaalan hammaslääkärin kuukausipalkkio päätettiin korottaa 300 mk:aan 1.4. 
lukien (4.4. 1 099 §). 

Sairaalan lastenpsykiatrisella osastolla olevien lasten vanhempien keskusteluryh-
mien toiselle puheenjohtajalle, nuoriso-ohjaaja Arvo Onnismaalle päätettiin suorittaa 
12 mk:n suuruinen palkkio kustakin keskustelutilaisuudesta 1.12.1962—31.5.1963 
ja 1.9.1963-31.5.1964 välisenä aikana (10.1. 182 §, 5.9. 2 419 §). 

Auroran sairaalaan päätettiin 1.7.—31.12. väliseksi ajaksi palkata valtion A 22 
palkkausluokkaan kuuluva apulaislääkäri lasten kirurgian osastolle, sairaalalisä 341 
mk/kk (30.5. 1 668 §). 

Kaupunginhallitus päätti kohtuussyistä vapauttaa Auroran sairaalan anestesia-
lääkäri Sari Gylander-Peltolan suorittamasta kaupungille takaisin hänen v:n 1962 
aikana virka-ajan ulkopuolella antamistaan anestesioista saamiaan palkkioita, 
yht. 1 010.90 mk (30.5. 1 669 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin tehdä esitys, että Auroran sairaalan sairaansija-
luvuksi vahvistettaisiin 1.1.1964 alkaen 396 (28.11. 3 296 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä järjestettäväksi Auroran sairaalan kliinisessä 
laboratoriossa 1.2.1963 alkaen ja edelleen v:n 1964 aikana päivittäin klo 23 — 6 labora-
toriopäivystyksen, josta huolehtisivat sairaanhoitajat ja laboratorio teknilliset apu-
laiset siten, että päivystystä suorittaa yksi viranhaltija kerrallaan kaupunginvaltuus-
ton päivystystyön järjestämisestä 27.11.1946 tekemän päätöksen 2) kohdan, verrat-
tuna 1) a. kohtaan, mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti sairaalalautakun-
taa tutkimaan, eikö yöllä esiintyviä laboratoriotutkimuksia voitaisi antaa joko päi-
vystävän lääkärin tai yöylihoitajan tahi poliklinikkahoitajan, jotka muutoinkin toi-
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mivat yöllä sairaalassa, suoritettaviksi. Asiasta olisi annettava kaupunginhallituksel-
le selvitys 1.10. mennessä (24.1. 348 §, 8.8. 2 141 §, 24.10. 2 944 §). 

Yleisjaosto päätti, että Koskelan sairaskodin käyttöä vailla oleva perusaineen-
vaihduntako] e (BAV-koje) saatiin veloituksetta siirtää Auroran sairaalaan (yjsto 
23.12. 7 458 §). 

Edelleen yleisjaosto päätti, että sairaalaan saatiin hankkia Petrof-merkkinen 
käytetty flyygeli Musiikki Fazer Oy:ltä 4 000 mk:n hinnasta sillä ehdolla, että kau-
punginvaltuusto aikanaan hyväksyisi v:n 1964 talousarvioon määrärahan ko. tar-
koitusta varten (yjsto 10.12. 7 343 §) sekä Asavisio m/1719 -merkkinen, 826 mk:n 
liintainen televisio vastaanotin (yjsto 23.12. 7 460 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Auroran sairaalan v:n 1962 kiireelliset 71 426 mk:n 
suuruiset perushankinnat saatiin suorittaa valtionapuasian ratkaisua odottamatta 
(25.4. 1 301 §). Kaupunginhallitus oli aikanaan anonut ko. vuoden perushankintoja 
varten 85 000 mk valtionapua. Sisäasiainministeriö oli 15.5. hyväksynyt valtionavun 
78 698 mk:n suuruisena. Kaupunginhallitus päätti tyytyä päätökseen (20.6. 1 887 §). 
Kertomusvuoden perushankintoja varten ministeriö oli myöntänyt 21 475 mk, mikä 
määrä on 2 751 mk anottua pienempi (3.10. 2 717 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 22.11. oikaissut 5.11.1962 tekemäänsä 
päätöstä, joka koski Auroran sairaalassa 17.4.1948—31.12.1959 välisenä aikana suo-
ritettujen uudisrakennus- ja peruskorjaustöiden valtionapua. Oikaisunsa perusteeksi 
lääkintöhallitus oli ilmoittanut sen, että laskentaperustetta oli muutettu yhdenmu-
kaisuuden aikaansaamiseksi maan kaikkien paikallissairaalain suhteen. Kaupungin-
hallitus päätti tyytyä lääkintöhallituksen päätökseen ja merkitä asian tiedoksi (10.1. 
175 §, 12.12. 3 442 §). 

Edelleen merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli hyväksynyt kaupungin-
hallituksen esityksen Auroran sairaalan tieverkoston kunnostamisesta aiheutuvien 
kustannusten hyväksymisestä valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan 59 110 mk:n suuruisina (10.1. 185 §) sekä että lääkintöhallitus oli vah-
vistanut sairaalan rakennuksen n:o 16 peruskorjaustöitä koskevat piirustukset. Sit-
temmin kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että korjaus-
työstä aiheutuneet kustannukset esitettäisiin sisäasiainministeriön hyväksyttäväksi 
valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 290 000 mk:n 
määräisinä. Vielä kaupunginhallitus hyväksyi mainitun rakennuksen n:o 16 sanee-
raustyötä koskevat, 15.2.1962 päivätyt pääpiirustukset n:o 1—6 (10.4. 1 185 §, 6.6. 
1 736 §, 13.6. 1 838 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli 21.8. suostunut siihen, että 
sairaalan kappeli- ja obduktiorakennuksen muutos- ja lisätyöt sekä rakennuksen n:o 
16 liittämisestä lämpökeskukseen aiheutuvat kustannukset otettaisiin valtionavun 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 290 050 mk:n määräisinä. Päätös oli 
tehty sen jälkeen, kun kaupunginhallitus oli antanut asiaa koskevan lisäselvityksen 
(10.4. 1 186 §, 5.9. 2 422 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan käyttämään v:n 1962 talous-
arvioon pääomamenojen pääluokkaan sairaalatoimen rakennusten perusparannuksia 
varten merkitystä määrärahasta seuraavia osamäärärahoja: Auroran sairaala-alueen 
tieverkoston kunnostaminen 60 000 mk ja sairaalan ulkovalaistuksen parantaminen 
40 000 mk. Samalla kaupunginhallitus määräsi ko. siirtomäärärahojen käytön ehdok-
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si, että työt on hyväksytty valtionavustusten suorittamista koskevaan suunnitel-
maan tai että lautakunnalle on myönnetty lupa työn aloittamiseen odottamatta val-
tionapuasian ratkaisua. Edelleen kaupunginhallitus oikeutti lautakunnan käyttä-
mään kertomusvuoden talousarvioon sairaalain perusparannustöitä varten merkittyä 
564 000 mk:n siirtomäärärahaa (28.3. 1 042 §). 

Kivelän sairaalaan päätettiin 1.4. lukien ja kauintaan kertomusvuoden loppuun 
palkata kaksi 7. palkkaluokkaan kuuluvaa toimistoapulaista, joiden palkkausmenoja 
varten myönnettiin 7 434 mk (7.3. 820 §). 

Eräs Kivelä-Hesperian sairaalan toimistoapulainen oikeutettiin suorittamaan 
ylityötä 200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (yjsto 11.6. 6 158 §). 

Kivelän sairaalan tornitaloissa asuvat sairaanhoitajat olivat valittaneet v:n 1963 
alusta toimeenpantavaksi suunnitellusta vuokrakorotuksesta, jota he pitivät koh-
tuuttomana. Vuokran suuruuteen vaikutti oleellisesti se, että em. asuintaloissa yh-
teistilojen osuus oli 5.6 m2 huonetta kohti. Tämän vuoksi kaupunginhallitus kehotti 
kiinteistölautakuntaa laskemaan Kivelän sairaalan tornitaloissa olevien asuntojen 
yhteistilojen vuokrapinta-alaksi kertomusvuoden alusta lukien 4 m2 kutakin asuin-
huonetta kohti (24.1. 353 §). 

Kivelän sairaalan ylihoit. Aino Vinhava oli v. 1962 ottaessaan virkansa vastaan 
ollut siinä käsityksessä, että ylihoitajalle kuului virka-asunto, josta perittävä vuokra 
oli n. 140 mk/kk. Häneltä olikin alussa peritty sen mukainen vuokra, mutta palkka-
lautakunta oli myöhemmin vahvistanut vuokran 190 mk:ksi/kk ja katsonut, että 
kysymyksessä oli vuokra-asunto. Asunto on kertomusvuoden alusta määrätty jälleen 
virka-asunnoksi. Kaupunginhallitus päätti, että asianomaiselle saatiin palauttaa 
häneltä v:n 1962 aikana liikaa peritty vuokra, sikäli kuin se on ylittänyt 148 mk/kk, 
eli yhteensä 499 mk (25.4. 1 299 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan järjestämään Kivelän ja 
Hesperian sairaaloissa yhteisesti 1.12. lukien konehenkilökunnan päivystyksen päi-
vystysmääräysten 2) kohdan, verrattuna 1) b. kohtaan, mukaisesti ja siten, että 
päivystystä suorittaa vain yksi viranhaltija kerrallaan (21.11. 3 234 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 5 370 mk ns. Pauligin huviloihin kuuluvien kahden huonokuntoisen yksiker-
roksisen asuinrakennuksen sekä tallin ja vajarakennuksen purkamista varten (28.2. 
741 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan käyttämään v:n 1962 talousar-
vioon Kivelän sairaalan rakennuksen n:o 25 happi- ja paineilmajohtojen asentami-
seen merkittyä 15 000 mk:n suuruista siirtomäärärahaa, kuitenkin sillä ehdolla, että 
työ on hyväksytty valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitel-
maan tai että lautakunnalle on myönnetty lupa työn aloittamiseen valtionapuasian 
ratkaisua odottamatta (28.3. 1 042 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan hankkimaan seuraavat kojeet 
valtionapuasian ratkaisua odottamatta: röntgenosastolle 42 000 mk:n hintainen 
röntgenfilmien kehityskone (17.1. 284 §); hankintasuunnitelmaa muuttaen 28 077 
mk:n hintainen filminvaihtaja käyttäen tarkoitukseen röntgenputken kattotelineen 
ja valotusautomaatin hankintaan varattua 28 440 mk:n osamäärärahaa ja kertomus-
vuoden talousarvioon tarkoitukseen varattuja määrärahoja käyttäen 6 097 mk:n hin-
tainen Siemens Bucky seinäteline, 415 mk:n hintainen tiheiden negatiivien tarkastus-
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valaisin, 629 mk:n hintainen Planilux-tarkastusteline, 6 890 mk:n hintainen auto-
maattinen korkeapaineruisku ja 5 850 mk:n hintainen automaattinen askelsiirtolaite 
sekä v:n 1964 talousaivioon tarkoitusta varten varattua määrärahaa käyttäen 
42 000 mk:n hintainen X-Omat M. 4 -merkkinen kehityskone (yjsto 23.12. 
7 455 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli hyväksynyt seuraavien töiden 
kustannukset valtionapusuunnitelmaan: Kivelän ja Hesperian sairaalain alueen ilma-
sähköjohtojen muuttaminen maakaapeleiksi ja keskusradioverkon asentaminen 
(10.1. 178 §); Kivelän sairaalan rakennuksen n:o 9 happi- ja paineilmajohtojen asen-
nuskustannukset (30.5. 1 665 §); rakennuksessa n:o 17 sijaitsevan hevostallin muut-
taminen, kaukolämpöjohto verkostoon kuuluvaksi autotalliksi (22.5. 1 596 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä rakennuksen n:o 10 pe-
rustöitä koskevat, talorakennusosaston laatimat, 23.3. päivätyt pääpiirustukset n:o 
1—4 ja 24.4. päivätyt pääpiirustukset n:o 2 ja 3 sekä lähettää ne kustannusarvioi-
neen ja työselityksineen lääkintöhallitukselle vahvistettaviksi. Samalla kaupungin-
hallitus kehotti sairaalalautakuntaa hyvissä ajoin ennen 15.9. tekemään kaupungin-
hallitukselle esityksen ko. töistä aiheutuvien kustannusten ottamisesta valtionavus-
tusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (6.6. 1 733 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle rakennuksen n:o 11 
peruskorjaustöitä ja niihin liittyviä kaluston perushankintoja koskevan uuden val-
tionapuanomuksen pyytäen samalla, että lääkintöhallitus esittäisi sisäasiainministe-
riölle valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan hyväksyt-
täviksi rakennuksen peruskorjaustöistä aiheutuneet kustannukset 62 895 mk:n 
määräisinä aikaisemmin esitettyjen 83 000 mk:n asemesta sekä sanottuihin töihin 
liittyvistä kaluston perushankinnoista aiheutuneet kustannukset 4 599 mk:n mää-
räisinä aikaisemmin esitetyn 6 550 mk:n asemesta (3.10. 2 729 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli hyväksynyt sairaalan v:n 1962 
perushankinnat 56 455 mk:n määräisinä anotun 60 885 mk:n sijasta. Vähennys 
aiheutui eräistä poliklinikkatoimintaa varten suoritetuista hankinnoista. Kaupun-
ginhallitus päätti tyytyä päätökseen (20.6. 1 886 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 14.11. oikaissut 5.11.1962 tekemänsä 
päätöksen, joka koski Kivelän sairaalassa 17.4.1948—31.12.1959 välisenä aikana 
suoritettujen uudisrakennus- ja peruskorjaustöiden kustannuksia, ja päättänyt 
maksaa ko. valtionapua 1 431 813 mk, eli 1 776 mk aikaisemmin myönnettyä vähem-
män. Kaupunginhallitus päätti tyytyä päätökseen (10.1. 175 §, 12.12. 3 439 §). 

Kaupunginhallitus päätti, tyytyen sisäasiainministeriön päätökseen, merkitä tie-
doksi, että ministeriö oli hyväksynyt rakennuksen n:o 25 happi- ja paineilmaj ohtojen 
muuttamisesta aiheutuvat työt valtionapusuunnitelmaan 12 603 mk:n määräisinä 
anotun 15 000 mk:n asemesta. Edelleen ministeriö oli hyväksynyt ko. rakennuksen 
peruskorjauskustannukset 14 168 mk:n suuruisina, eli 16 032 mk anottua pienem-
pinä. Vähennys johtui mm. siitä, että eräät työt oli katsottu perusparannustöiksi. 
Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä ko. rakennuksessa sijaitsevan sisätautipoli-
klinikan muutostöitä koskevan talorakennusosaston 13.12.1962 päivätyt pääpiirus-
tukset n:o 1 ja 2 (10.1. 180 §, 31.1. 416 §, 21.2. 657 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että sairaalan apteekkitavarain keskusvaraston ilman-
vaihdon parantamista tarkoittava työ saatiin suorittaa rakennusviraston laatiman 
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suunnitelman mukaisesti. Työstä aiheutuviin kustannuksiin päätettiin aikanaan 
anoa valtionapua käyttökustannusten muodossa (10.10. 2 803 §). 

Yleisjaosto oikeutti sairaalalautakunnan kohtuussyistä suorittamaan eräälle po-
tilaalle 30 mk korvauksena hänen kadonneesta omaisuudestaan sillä ehdolla, että 
anoja siirtää kaupungille oikeutensa vaatia korvausta rikosperusteella anastukseen 
syylliseksi epäillyltä henkilöltä. Samalla yleisjaosto päätti, että kaupunki luopuu 
vaatimasta em. korvauksen suoritusta raastuvanoikeudessa aikanaan esille tulevassa 
syylliseksi epäiltyä vastaan ajettavassa rikosoikeudenkäynnissä (yjsto 2.1. 5 029 §). 

Malmin sairaalaan päätettiin ajaksi 1.7.—31.12. palkata yksi valtion A 29 palk-
kausluokkaan kuuluva laboratoriolääkäri, sairaalalisä 777 mk/kk, yksi valtion A 22 
palkkausluokan röntgenapulaislääkäri, sairaalalisä 546 mk/kk, kaksi 11. palkka-
luokan sairaanhoitajaa ja yksi lääkintävoimistelija. Lääkintöhallitukselle päätettiin 
esittää, että em. viroista aiheutuvat palkkausmenot hyväksyttäisiin sairaalan val-
tionapuun oikeuttaviksi menoiksi. Mainitun tp. laboratoriolääkärin palkkaamisen 
jälkeen ei sairaalaan saatu palkata konsultoivaa laboratoriolääkäriä (30.5. 1 668 §). 
Lääkintöhallitus oli 27.9. hyväksynyt em. palkkausmenot valtionapuun oikeutta-
viksi (14.11. 3 153 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Malmin ja Nikkilän sairaaloissa ruumiinavauksia 
suorittaville patologilääkäreille saatiin maksaa 1.2. alkaen palkkiona ruumiinavauk-
sesta 40 mk, kaupungin palveluksessa oleville patologilääkäreille kuitenkin vain sillä 
edellytyksellä, että ruumiinavaukset tehtäisiin säännöllisen virka-ajan ulkopuolella 
sekä että korvauksena oman auton käyttämisestä saatiin maksaa 15 mk kaupungin 
ja Nikkilän sairaalan välistä edestakaista matkaa kohti ja 7 mk Malmin sairaalaan 
tehtyä matkaa kohti tai linja-autoa käytettäessä kummassakin tapauksessa vain 
todelliset matkakustannukset (7.2. 495 §). 

Ulkopuolisten konsultoivien anestesialääkärien käyttäminen, ks. s. 197. 
Kaupunginhallitus päätti myöntää Malmin sairaalan johtajalle, ylilääk. Eino 

Elovainiolle eron virastaan 20.2.1964 alkaen (28.11. 3 292 §). 
Kaupunginhallituksen v. 1962 (ks. s. 189) hyväksymää lääkärien puhelinpäivys-

tystä päätettiin laajentaa Malmin sairaalan kirurgian osastolla siten, että päivystys 
suoritettaisiin kaikkina viikonpäivinä 15.10. lukien (3.10. 2 720 §). 

Yleisjaosto päätti, että sairaalaan saatiin hankkia Hellas-A -merkkinen piano. 
Tarkoitukseen saatiin käyttää enintään 4 500 mk (yjsto 17.12. 7 380 §). 

Malmin sairaalan rakennusten n:o 5, 7 ja 10 purkamista varten kaupunginhallitus 
myönsi 3 500 mk kiinteistön pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan (1.8. 2 073 §). 

Kaupunginhallitus teki aikanaan sisäasiainministeriölle esityksen sairaalan v:n 
1962 perushankintojen hyväksymisestä valtionavun suorittamista koskevaan suunni-
telmaan 71 207 mk:n suuruisina. Ministeriö on hyväksynyt summan 60 683 mk:n 
määräisenä, koska mm. poliklinikkatoimintaa varten suoritettuja hankintoja ei 
hyväksytty valtionapuun oikeuttaviksi menoiksi. Kaupunginhallitus päätti tyytyä. 
ministeriön päätökseen (20.6. 1 885 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin lähettää vahvistettavaksi sairaalalautakunnan 
laadituttama Malmin sairaalan laajentamista koskeva huonetilaohjelma. Samalla 
kaupunginhallitus päätti kumota v. 1962 (ks. s. 194) tekemänsä päätöksen, sikäli 
kuin yleisten töiden lautakuntaa oli kehotettu ryhtymään toimenpiteisiin Malmin sai-
raalan laajentamista koskevan suunnitelman edellyttämien piirustusten laatimiseksi 
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jo ennen kuin lääkintöhallitus olisi hyväksynyt sanottua laajentamista koskevan 
perustamissuunnitelman ja huonetilaohjelman (3.10. 2 730 §). 

Samaten päätettiin lääkintöhallitukselle lähettää hyväksyttäväksi sairaalalauta-
kunnan laadituttama henkilökunnan uuden asuntolan perustamissuunnitelma ja 
huonetilaohjelma (3.10. 2 731 §). 

Lääkintöhallitus ilmoitti sittemmin aikaisempaan kannanottoonsa viitaten kat-
sovansa, että kaupungin siaraansijatarve olisi selvitettävä kokonaisuutena ennen 
eri sairaalain rakentamis- ja laajentamisohjelmien käsittelyä. Samalla lääkintöhalli-
tus oli ilmoittanut, ettei laadittuihin suunnitelmiin sisältynyt niitä selvityksiä, jotka 
mainitaan lääkintöhallituksen asiaa koskevassa muistiossa. Kaupunginhallitus mer-
kitsi lääkintöhallituksen kirjeen tiedoksi ja lähetti asiakirjat sairaalalautakunnalle 
tarvittavia enempiä toimenpiteitä varten (24.10. 2 945 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä lääkintöhallituksen päätöksen Malmin sairaa-
lassa 17.4.1948—31.12.1959 välisenä aikana suoritettujen uudisrakennus- ja perus-
korjaustöiden kustannusten valtionavusta tiedoksi ja tyytyä siihen (10.1. 175 §). 

Marian sairaalan avoinna olevaan valtion B 2 palkkausluokkaan kuuluvaan yli-
lääkärin virkaan, jossa sairaalalisä on 816 mk/kk, valittiin lääket. ja kir. tri Carl 
Hernberg 1.12. alkaen (28.11. 3 288 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan palkkaamaan sairaalan munu-
aiskojeosastolle kolme uutta tp. sairaanhoitajaa 11. palkkaluokan mukaisilla palk-
kaeduilla 1.4. alkaen kertomusvuoden loppuun sillä ehdolla, että puhelinpäivystys 
lopetettaisiin hoitohenkilökunnan osalta sekä että tp. aputyövoiman käyttämisestä 
luovuttaisiin siinä määrin kuin se olisi mahdollista. Lisäksi kaupunginhallitus hyväk-
syi sairaalalautakunnan toimenpiteen neljän 11. palkkaluokkaan kuuluvan sairaan-
hoitajan, kahden 8. palkkaluokkaan kuuluvan apuhoitajan ja kahden 9. palkkaluok-
kaan kuuluvan laboratorioteknillisen apulaisen palkkaamisesta munuaiskojeosas-
tolle 1.9. alkaen siirtämällä ko. virat sanotulle osastolle sairaalan lakkautetuilta osas-
toilta (7.3. 816 §, 31.10. 3 014 §). 

Marian sairaalassa toimiville yliopiston palkkaamille patologeille päätettiin mak-
saa 1.4. lukien palkkiona Marian sairaalan kunnallisella puolella suoritettavista ruu-
miinavauksista ja niihin liittyvistä histologisista tutkimuksista lausuntoineen yh-
teensä 47 mk ruumiinavausta kohti (4.4. 1 100 §). 

Marian sairaalan ylilääkärille, prof. Guido Töttermanille myönnettiin hänen pyy-
tämänsä ero virastaan 1.12. alkaen (10.10. 2 804 §). 

Sairaalan välinehuoltokeskusta varten päätettiin hankkia yht. 9 800 mk:n hin-
taiset ilmasterilisaattori ja sähkökäyttöinen tislauskone sekä 20 640 mk:n hintainen 
säkökäyttöinen autoklaavi mahdollisuuksien mukaan muita hankintoja joko supis-
taen tai myöhempään ajankohtaan siirtäen. Ko. kojeiden asennuskustannuksiin saa-
tiin käyttää enintään 4 000 mk v:n 1960 talousarvion tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokkaan uusia sairaalarakennuksia varten merkitystä määrärahas-
ta. Sairaalalautakuntaa kehotettiin sisällyttämään ko. hankinnoista aiheutuvat kus-
tannukset Marian sairaalan käyttökustannuksia koskevaan valtionapuanomukseen 
(7.3. 821 §). 

Eräät Marian sairaalasta Keskuspesulan palvelukseen siirtyneet viranhaltijat 
oikeutettiin asumaan kertomusvuoden ja v:n 1964 aikana Marian sairaalan asunto-
lassa Laajalahdentie 10 määrättyjä vuokria vastaan, kuitenkin sellaisella varauk-
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sella, että sairaalalla olisi oikeus siirtää heidät johonkin toiseen asuntolaan, mi-
käli se tarvitsisi mainittuja asuntoja muihin tarkoituksiin (10.1. 186 §, 19.12. 
3548 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, että Marian sairaalan 
sairaansijaluvuksi vahvistettaisiin 1.8. lukien 265, joista 116 sairaansijaa olisi kirur-
gian, 142 sisätautien ja 7 munuaiskojeosastolla (19.9. 2 563 §). 

Marian sairaalan toiminnan järjestäminen, ks. Laakson sairaala. 
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lääninhallituksen päätöksen Marian 

sairaalassa 17.4.1948—31.12.1959 välisenä aikana suoritettujen uudisrakennus-
ja perusparannustöiden kustannusten valtionavusta ja tyytyä siihen (10.1. 
175 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli hyväksynyt kaupunginhallituk-
sen 25.5.1961 tekemän esityksen sairaalan munuaiskojeosaston perustamiskustan-
nusten ottamisesta valtionapusuunnitelmaan (30.5. 1 666 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli hyväksynyt Marian sairaalan 
v:n 1962 perushankintojen ottamisen valtionavustusten myöntämistä koskevaan 
suunnitelmaan 172 847 mk:n suuruisina. Summa on 29 816 mk anottua vähemmän. 
Vähennys oli aiheutunut siitä, ettei pelkästään poliklinikkatoimintaa varten suori-
tettuja hankintoja ollut hyväksytty valtionapuun oikeuttaviksi menoiksi (20.6. 
1 884 §). 

Kertomusvuoden perushankinnat ministeriö oli hyväksynyt 46 086 mk:n mää-
räisinä, eli 8 192 mk anottua pienempinä. Vähennys oli mm. aiheutunut siitä, että 
ministeriö ei ollut hyväksynyt 784 mk:n hintaisen kuumailmakaapin hankintaa. 
Kaupunginhallitus päätti tyytyä ministeriön päätökseen (3.10. 2 718 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväks}^ä talorakennusosaston laatimat sairaalan ra-
kennuksen n:o 15 muutostöitä koskevat 16.1. päivätyt piirustukset n:o 1—4 sekä 
kehottaa yleisten töiden lautakuntaa purkauttamaan sairaalan rakennuksen n:o 1 
sen jälkeen, kun sanotussa rakennuksessa toimivat toimenpideosastot olisi saatu sijoi-
tetuksi rakennukseen n:o 5 (28.3. 1 037 §). 

Kaupunginhallitus oli v. 1961 tehnyt lääkintöhallitukselle esityksen rakennuksen 
n:o 4 paloturvallisuustöiden hyväksymisestä valtionavustusten suorittamista koske-
vaan yleiseen suunnitelmaan 69 000 mk:n suuruisina. Rakennushallitus oli huo-
mauttanut, että esitykseen sisältyi myös varsinaisia kunnossapitotöitä, jonka vuoksi 
kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle uuden anomuksen ja pyytää, 
että ko. kustannukset hyväksyttäisiin aikaisemmin ehdotetun sijasta 45 000 mk:n 
suuruisina valtionavustusten suorittamista koskevaan suunnitelmaan. Sisäasiain-
ministeriö oli sittemmin suostunut ehdotukseen (26.9. 2 640 §, 14.11. 3 149 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä rakennuksen n:o 5 
muutostöitä koskevat, talorakennusosaston 12.12.1962 päivätyt pääpiirustukset 
n:ol —4 ja oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään v:n 1960 talousarvion 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Marian sairaalan uutta kirur-
gista osastorakennusta tai osastojen K I ja K II peruskorjaustyötä varten varatusta 
100 000 mk:n suuruisesta määrärahasta 29 390 mk ko. muutostöitä varten valtion-
apuasian ratkaisua odottamatta. Pääpiirustukset päätettiin kustannusarvioineen 
ja rakennusselityksineen lähettää lääkintöhallituksen vahvistettavaksi. Samalla olisi 
sisäasiainministeriölle esitettävä, että mainitut peruskorjaustyöt hyväksyttäisiin 
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valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 649 390 mk:n 
määräisinä aikaisemmin esitetyn 620 000 mk:n sijasta (21.2. 663 §). 

Yleisjaosto päätti kiitollisena ottaa vastaan taiteilija Äke Hellmanin maalaaman 
Marian sairaalan johtajan, prof. Pauli Tuovisen muotokuvan, joka sijoitettaisiin 
Marian sairaalaan (yjsto 4.6. 6 111 §). 

Hesperian sairaalaan päätettiin ajaksi 1.7.—31.12. palkata yksi valtion A 22 
palkkausluokkaan kuuluva apulaislääkäri, sairaalalisä 546 mk/kk ja yksi 16. palkka-
luokkaan kuuluva sosiaalihuoltaja (30.5. 1 668 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1962 (ks. s. 196) tekemäänsä päätöstä siten, 
että lääket. ja kir. tri Kalle Achtelle annettu määräys hoitaa viransijaisena Hesperian 
sairaalan ylilääkärin virkaa päättyisi 21.7. (6.6. 1 731 §). 

Muuttaen v. 1951 (ks. s. 145) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus oikeutti 
sairaalalautakunnan ottamaan Hesperian ja Nikkilän sairaaloihin psykologian lau-
datur-arvosanaa varten opiskelevia ylioppilaita harjoittelemaan, kumpaiseenkin 
sairaalaan samanaikaisesti enintään kaksi ja siten, ettei heille maksettaisi mitään 
korvausta heidän suorittamastaan työstä, mutta että he saisivat aterioida harjoitte-
luaikanaan ko. sairaaloissa 1.50 mk:n suuruista ateriakorvausta vastaan ja että 
Nikkilän sairaalassa saataisiin heille antaa ilmainen asunto, mikäli se olisi haitatta 
järjestettävissä (4.4. 1 106 §). 

Konehenkilökunnan varallaolopäivystyksen järjestäminen, ks. Kivelän sairaala. 
Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan tilaamaan Hesperian sairaalaa 

varten Lääkintäsähkö Oy:ltä sairaalan kertomusvuoden perushankintaohjelmaan 
sisältyvät 63 530 mk:n hintaiset röntgenlaitteet odottamatta valtionapuasian rat-
kaisua (31.10. 3 013 §). Samaten saatiin eräät muut kalustonhankinnat suorittaa 
yhteistoiminnassa hankintatoimiston kanssa sairaalan kalustonhankintamäärärahaa 
käyttäen (27.6. 2 020 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin tehdä esitys, että Kivelän ja Hesperian sairaalan 
yhteiseen käyttöön hankituista haihdutussekoittajasta ja kuvanvahvistimesta aiheu-
tuneet 25 111 mk:n lopulliset kustannukset hyväksyttäisiin valtionavustusten suo-
rittamista koskevaan suunnitelmaan 11 299 mk:n määräisinä (9.5. 1 433 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli hyväksynyt Kivelän sairaalan 
rakennuksessa n:o XVII sijaitsevan hevostallin muuttamisesta autotalliksi ja raken-
nuksessa olevien kaikkien autotallien muuttamisesta kaukolämmitteisiksi aiheutuvat 
kustannukset Hesperian sairaalan osalta valtionapuun oikeuttaviksi (17.1. 275 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lääninhallituksen päätökset valtion-
avun maksamisesta sairaalan rakennuskustannuksiin ja tyytyä niihin. Ko. raken-
nustöiden lopulliset rakennuskustannukset eivät vielä olleet selvillä. Talorakennus-
osastoa oli pyydetty ensi tilassa selvittämään asia (4.4. 1 095 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministeriö oli hyväksynyt rakennuksen n:o V 
paloturvallisuus- ja muutostöiden ottamisen valtionapujen myöntämistä koskevaan 
suunnitelmaan kaupunginhallituksen esityksen mukaisina, eli 125 820 mk:n määräi-
sinä (1.8. 2 064 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Hesperian 
sairaalan rakennuksen nro II saneeraustyötä koskevat, 17.9. päivätyt muutetut 
pääpiirustukset n:o 1—6 sekä myöntää rakennuksen muutos-ja lisätöistä aiheutu-
neiden kustannusten suorittamista varten yleisten töiden lautakunnan käytettä-
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väksi 50 000 mk:n suuruisen lisämäärärahan pääomamenoihin kuuluvista käyttö-
varoistaan. Kaupunginhallituksen sittemmin ilmoitettua ko. korjaustöiden päätty-
misestä lääkintöhallitus oli hyväksynyt rakennuksen käyttöön otettavaksi (24.10. 
2 942, 2 943 §,21.11. 3 229 §). 

Hesperian sairaalan entisen Kammion osaston päärakennuksen purkamista var-
ten kaupunginhallitus myönsi yleisistä käyttövaroistaan 4 962 mk (7.2. 503 §). 

Erään potilaan sairaalassa kadonneen hammasproteesin korvaamiseksi yleisjaos-
to päätti myöntää 150 mk (yjsto 8.10. 6 872 §). 

Kallion osasto. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sairaalalautakunnan 25.1. 
tekemän päätöksen täytäntöönpantavaksi siten muutettuna, että palkattavaksi pää-
tetylle lähetti-toimistoharjoittelijalle saatiin maksaa palkkaa 235 mk/kk (25.4. 
1 300 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli hylännyt huoltolautakunnan ano-
muksen, joka koski valtionavun saamista eräiden aikana 1.10.—31.12.1962 Kallion 
osastolla hoidettavana olleiden päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien hoitomak-
sujen osalta. Anomus oli hylätty sillä perusteella, että se oli tehty liian myöhään, 
mikä taasen johtui siitä, että sairaala oli laskuttanut huoltovirastoa ko. tapauksessa 
vasta 4.3. 1963 (5.9. 2 420 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Hesperian sairaalan käyttämään vuosittain enintään 
1 200 mk vaatteiden pesua ja huoltoa varten varatusta määrärahasta Kallion osas-
tossa hoidettavien potilaiden vaatteiden pesuun ja kunnostamiseen, sikäli kun niitä 
ei saataisi omaisten toimesta kunnostetuiksi (17.1. 279 §). 

Nikkilän sairaalan tilapäiseen, valtion B 1 palkkausluokkaan kuuluvaan yli-
lääkärin virkaan valittiin edelleen kertomusvuodeksi lääket. lis. Aili Suomela. Lää-
kintöhallitus antoi asianomaiselle määräyksen ko. virkaan (31.1. 415 §, 14.2. 
592 §). 

Vielä saatiin sairaalaan palkata ajaksi 1.7.—31.12. yksi 16. palkkaluokkaan kuu-
luva perhehoitaja (30.5. 1 668 §). 

Nikkilän sairaalan palkkiovirkaisen hammaslääkärin kuukausipalkkio päätettiin 
kertomusvuoden alusta lukien korottaa 700 mk:aan kuukaudelta (31.1. 420 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Nikkilän sairaalassa konsultoivalle keuhkosai-
rauksien erikoislääkärille saatiin 1.2. alkaen suorittaa palkkiona 15 mk konsultaa-
tioon käytetyltä tunnilta ja korvauksena oman auton käyttämisestä 15 mk kaupun-
gin ja Nikkilän sairaalan välistä edestakaista matkaa kohti tai linja-autoa käytet-
täessä todelliset matkakustannukset (31.1. 419 §). 

Ruumiinavauksesta suoritettava palkkio, ks. Malmin sairaala. 
Kaupunginhallitus päätti, että niille sairaalan apumiehille, joilla oli traktorin-

ajoon oikeuttava ajokortti, saatiin maksaa traktorinkuljettajan ja apumiehen palk-
kojen välinen erotus niiltä tunneilta, jotka he käyttävät traktorin ajoon sairaalan 
alueella (18.4. 1 246 §). 

Yleisjaosto päätti esittää työneuvostolle, että eräät sairaalan viranhaltijat oikeu-
tettaisiin suorittamaan ylityötä 200 tunnin enimmäismäärän ylittäen (yjsto 3.12. 
7 298 §). 

Sairaalan II sosiaalitoimiston toimintaa päätettiin edelleen jatkaa talossa Unio-
ninkatu 45 (26.9. 2 645 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli vahvistanut Nikkilän sairaalan hoito-
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paikkaluvuksi kertomusvuodeksi 1 100 (3.1. 101 §). V:n 1964 hoitopaikkaluvun kau-
punginhallitus päätti esittää vahvistettavaksi 1 050:ksi (19.12. 3 544 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan myöntämään Sipoon 
kunnalle oikeuden käyttää Nikkilän sairaalan obduktiotiloja oikeuslääkeopillisten 
ruumiinavausten suorittamiseen 12 mk:n korvausta vastaan ruumiinavausta kohti 
1.11. alkaen toistaiseksi (10.10. 2 806 §). 

Psykologian laudatur-arvosanaa varten opiskelevien ylioppilaiden harjoittelu 
Nikkilän sairaalassa, ks. Hesperian sairaala. 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan sijoittamaan Rinnekoti-
säätiön vajaamielishoitajakoulun oppilaita Nikkilän sairaalaan käytännölliseen har-
joitteluun 1.3.1963—28.2.1964 välisenä aikana siten, että oppilaista osallistuu har-
joitteluun enintään viisi kerrallaan. Oppilaat saavat harjoitteluaikanaan ruokailla 
sairaalan ruokalassa 1.50 mk:n ateriakorvausta vastaan (7.3. 817 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan sijoittamaan Helsingin 
Diakonissalaitoksen oppilaita sairaalaan mielisairaanhoidon opiskelua varten enin-
tään kahdeksan viikon harjoittelujaksoin n. 14 oppilasta kerrallaan. Ruokailuoikeus 
sama kuin edellä (27.6. 2 019 §). 

Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus suorittaa sairaalan televisiokeskusan-
tennin asentamistyö talorakennusosaston laatiman suunnitelman mukaisesti. Työstä 
aiheutuneet kustannukset 13 545 mk oli aikanaan sisällytettävä käyttökustannuk-
sista tehtävään valtionapuanomukseen (14.2. 590 §). 

Palolaitokselle tarpeettomiksi käyneet ruiskuauto AH 447 laitteineen ja Valmet 
Oy:n rakentama metallinen letkunkuivauskaappi päätettiin veloituksetta luovuttaa 
Nikkilän sairaalan hallintaan ja poistaa palolaitoksen irtaimistoluettelosta (yjsto 8.1. 
5 092 §, 5.11.7 107 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan käyttämään v:n 1962 talous-
arvioon Nikkilän sairaala-alueen teiden kestopäällystämiseen merkittyjä 60 000 
mk:n suuruisia siirtomäärärahoja (28.3. 1 042 §). 

Nikkilän sairaalan vesilaitoksen yhdistämistä pohjavesikaivoverkkoon tarkoitta-
vaa työtä koskeva 5.2. päivätty pääpiirustus n:o 6321 kustannusarvioineen ja työ-
selityksineen päätettiin lähettää lääkintöhallitukselle ja pyytää, että lääkintöhallitus 
vahvistaisi sen sekä samalla tekisi sisäasiainministeriölle esityksen ko. työn hyväksy-
misestä valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 57 960 
mk:n määräisenä. Työt saatiin aloittaa valtionapuasian ratkaisua odottamatta. 
Lääkintöhallitus oli 4.7. hyväksynyt esityksen (10.4. 1 184 §, 1.8. 2 067 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä arkkit. Risto Sammalkor-
ven laatimat Nikkilän sairaalan uuden saunarakennuksen 6.11.1962 päivätyt pää-
piirustukset n:o 301—306 sekä lähettää ne lääkintöhallituksen hyväksyttäväksi ja 
esittää samalla, että lääkintöhallitus tekisi sisäasiainministeriölle esityksen ko. kus-
tannusten hyväksymisestä valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suun-
nitelmaan 298 750 mk:n määräisinä. Työt saatiin suorittaa valtionapuasian ratkaisua 
odottamatta (31.1. 417 §). Ministeriö oli 14.8. suostunut tehtyyn esitykseen sillä 
ehdolla, että työt aloitettaisiin aikaisintaan 1.9. ja viimeistään 31.1.1964 loppuun 
mennessä sekä että työvoimasta neuvoteltaisiin Helsingin työvoimapiirin päällikön 
kanssa. Koska saunassa suoritettiin jo sisätöitä, kaupunginhallitus päätti pyytää 
ministeriötä muuttamaan ko. päätöstään siten, että rakentamiskustannukset otet-
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täisiin valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan ilman 
ehtoa. Ministeriö hyväksyi anomuksen 4.12. (5.9. 2 418 §, 10.10. 2 805 §, 21.11. 
3 230 §, 19.12. 3 540 §). 

V. 1960 valmistuneet ja v. 1962 muutetut Nikkilän sairaalan uuden osastoraken-
nuksen luonnospiirustukset oli aikanaan lähetetty lääkintöhallituksen hyväksyttä-
viksi. Lääkintöhallituksen ja rakennushallituksen tehtyä niiden johdosta vieläkin 
joukon muistutuksia oli sairaalalautakunta laadituttanut uuden perustamissuunni-
telman ja uuden huonetilaohjelman, jotka lähetettiin lääkintöhallituksen vahvistet-
taviksi. Lääkintöhallitus ilmoitti 30.10. hyväksyvänsä periaatteessa sairaalan uuden 
212 sairaansij aa käsittävän osastorakennuksen sekä entisen hallintorakennuksen laa-
jentamisen. Samalla lääkintöhallitus oli vielä esittänyt eräitä muutoksia ja huomau-
tuksia, joiden toteuttamisen jälkeen huonetilaohjelma hyväksyttäisiin. Kaupungin-
hallitus päätti merkitä lääkintöhallituksen kirjeen tiedoksi ja kehottaa sairaalalauta-
kuntaa kiireellisesti tarkistamaan mainitun huonetilaohjelman lääkintöhallituksen 
tekemien huomautusten perusteella sekä lähettämään sen kaupunginhallitukselle 
lääninhallituksen vahvistuksen hankkimista varten samoin kuin myös ryhtymään 
toimenpiteisiin ko. rakennushankkeen edelleen kehittämiseksi ja tarpeellisten esitys-
ten tekemiseksi kaupunginhallitukselle (20.6. 1 896 §, 21.11. 3 231 §). 

Kaupunginhallitus oli v. 1959 asettanut toimikunnan laatimaan huoneohjelmaa 
Nikkilän sairaalan alueelle rakennettavaa uutta osastorakennusta varten. Toimikun-
nan mietintö oli valmistunut v. 1959, minkä jälkeen asiaa olivat käsitelleet sekä kau-
pungin että valtion viranomaiset, kuten edellä selostettiin. Toimikunnan tehtävä 
laajennettiin v. 1959 koskemaan myös sairaalan entisten potilasosastojen rakenteel-
lista uudistamista siten, että kullekin osastolle saataisiin niiltä puuttuvat tutkimus-
ja hoitohuoneet ym. tarpeelliset tilat. Mietinnössään toimikunta ehdotti, että Nikki-
län sairaalan osastorakennusten ja entisen hallintorakennuksen saneeraus suoritettai-
siin toimikunnan esityksen mukaisesti, että rakennettaisiin asunnot niille n. 60 viran-
haltijalle, jotka asuvat potilasrakennuksissa, että sairaalassa olevia ylimääräisiä po-
tilaita varten rakennettaisiin sairaansijat n. 100 potilaalle, että mielisairaanhoito-
koululle ja sen oppilaskodille varattaisiin tilat muualta sekä että sairaalan alueelle 
rakennettaisiin uusi autotallirakennus 10 autolle ja että entinen sikalarakennus muu-
tettaisiin maatalouskoneiden säilytyspaikaksi. Sairaalalautakunta oli puoltanut eh-
dotusta. Kun uuden osastorakennuksen rakennushanke oli edelleenkin lykkäytynyt, 
olisi saneeraussuunnitelmaa ilmeisesti ryhdyttävä toteuttamaan jo ennen uuden 
osastorakennuksen valmistumista. Kaupunginhallitus päätti lähettää Nikkilä-toimi-
kunnan mietinnön sairaalalautakunnalle sekä kehottaa lautakuntaa tekemään kau-
punginhallitukselle perustellut esityksensä sairaalan saneeraamisesta asteittain sitä 
mukaa kuin se olisi välttämätöntä ja siihen olisi mahdollisuuksia ryhtyä (21.11. 
3 232 §). 

Kaupunginhallitus päätti lähettää lääkintöhallitukselle vahvistettavaksi sairaa-
lalautakunnan laatimat sairaalan henkilökunnan uuden asuntolan perustamissuun-
nitelman ja huonetilaohjelman (20.6. 1 897 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti lähettää lääkintöhallitukselle Nikkilän sairaa-
lan alueen kestopäälfystystöitä koskevat kahden ensimmäisen vaiheen pääpiirustuk-
set kustannusarvioineen ja työselityksineen sekä pyytää, että lääkintöhallitus esittäi-
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si ne sisäasiainministeriölle valtionavustuksen suorittamista koskevaan yleiseen suun-
nitelmaan hyväksyttäväksi 119 255 mk:n määräisinä (24.1. 347 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, sairaalan 
keskuskattilahuoneen uusimista koskevat, 1.2. päivätyt pääpiirustukset n:o 1—9 ja 
6.7. päivätyt pääpiirustukset n:o 1—4. Lääkintöhallitukselle päätettiin hyväksymis-
tä varten lähettää pääpiirustukset kustannusarvioineen ja työselityksineen. Samalla 
päätettiin pyytää, että lääkintöhallitus tekisi sisäasiainministeriölle esityksen työstä 
aiheutuvien kustannusten hyväksymisestä valtionavustusten suorittamista koske-
vaan yleiseen suunnitelmaan 900 000 mk:n määräisinä (26.9. 2 642 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa hakemaan muutosta sisä-
asiainministeriön päätökseen, jonka mukaan Nikkilän sairaalan 42 369 mk:n määräi-
sistä v:n 1962 irtaimiston perushankinnoista oli valtionapua koskevaan yleiseen suun-
nitelmaan hyväksytty muut paitsi televisioiden, pianon ja pesukoneen yht. 9 701 
mk:n määräiset hankinnat. Sairaalavirasto oli lausunnossaan huomauttanut, että 
viime vuosina oli saatu erittäin myönteisiä kokemuksia televisioiden ja pianojen 
merkityksestä mielisairaiden hoitokeinoina. Myöskin sairaalan ylilääkäri oli pitänyt 
niitä potilaiden nykyaikaiseen hoitoon kuuluvina ja välttämättöminä. Korkein hal-
linto-oikeus oli 6.5. antamallaan päätöksellä hyväksynyt kaupungin valituksen sel-
laisenaan, joten asian vireilläolo muutoksenhaun osalta oli päättynyt (31.1. 412 §, 
8.8. 2135 §). 

Eräälle sairaalan osastonhoitajalle päätettiin suorittaa 5.60 mk:n suuruinen kor-
vaus potilaan aiheuttamasta silmälasien rikkoutumisesta. Korvaus myönnettiin 
tavanomaisilla ehdoilla (yjsto 2.1. 5 033 §). 

Röykän sairaala. Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli kaupunginhallituk-
sen esityksestä vahvistanut Röykän sairaalan sairaansijaluvuksi 1.1.1964 alkaen 168 
(28.11. 3 295 §, 19.12. 3 549 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä talorakennusosaston laa-
timat sairaalan saunan 30.11.1962 päivätyt luonnospiirustukset n:o 1—5 sekä 18.2. 
päivätyt pääpiirustukset n:o 1 —5. Luonnospiirustukset, perustamissuunnitelma sekä 
huoneohjelma päätettiin lähettää lääkintöhallituksen hyväksyttäviksi. Saunaraken-
nuksen työt saatiin aloittaa ja suorittaa valtionapuasian ratkaisua odottamatta 
(17.1. 281 §, 2.5. 1 365 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä sairaalan veden-
ottamon 19.8. päivätyt pääpiirustukset n:o 1—3 sekä lähettää ne, työselityksen ja 
kustannusarvion lääkintöhallituksen hyväksyttäviksi ja samalla pyytää, että lääkin-
töhallitus esittäisi sisäasiainministeriölle työstä aiheutuvat kustannukset hyväksyt-
täviksi valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 189 000 
mk:n määräisinä (4.12. 3 363 §). 

Röykän sairaalan kasvihuoneet n:o 11 a ja b sekä työkaluvaja 11 d päätettiin 
purkaa sairaalan omaa työvoimaa käyttäen (yjsto 15.5. 5 989 §). 

Eräälle sairaalan mielisairaanhoitajalle päätettiin suorittaa 38 mk:n korvaus po-
tilaan rikkomista silmälaseista. Korvaus myönnettiin tavanmukaisilla ehdoilla (yjsto 
2.1. 5 032 §). 

Piritan sairaalan psykiatrilääkäriksi päätettiin 1.1.1964 lukien palkata Halikon 
keskusmielisairaalan ylilääkäri 300 mk:n suuruista kuukausipalkkiota vastaan, min-
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kä lisäksi hänelle saataisiin maksaa matkakulujen korvauksena 20 mk/kk (21.11. 
3 233 §). 

Kaupunginhallitus päätti lähettää talorakennusosaston laatiman, Piritan sairaa-
lan alueen kunnostamistöitä koskevan, 18.12.1962 päivätyn piirustuksen n:o 607 
kustannusarvioineen lääkintöhallituksen hyväksyttäväksi sekä pyytää, että ko. työt 
hyväksyttäisiin valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 
21 045 mk:n suuruisina (10.4. 1 180 §). 

Pukinmäen hoitokodin muuttamista öljylämmitteiseksi koskevat 6.9.1962 päivät-
ty pääpiirustus n:o 504/1 ja 14.12.1962 päivätyt pääpiirustukset nro 1—8—27/62 
päätettiin kustannusarvioineen ja työselityksineen lähettää lääkintöhallituksen vah-
vistettaviksi ja samalla pyytää, että mainitut työt hyväksyttäisiin valtionavustusten 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 43 190 mkm määräisinä (10.4. 
1 182 §). 

Helsingin tuberkuloosipiiri. Kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle 
esityksen, että Helsingin tuberkuloosipiirin parantolahoitopaikkojen lukumääräksi 
vahvistettaisiin 502 (27.6. 2 004 §, 19.9. 2 562 §). 

Laakson sairaala. Ruumiinavauksista suoritettavat palkkiot, ks. Auroran sairaala. 
Kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että Laakson 

sairaalan kaksi potilasosastoa, joissa on yhteensä 80 hoitopaikkaa, saataisiin muuttaa 
kirurgisiksi osastoiksi sekä että sairaalan kahta osastoa, joissa on yhteensä 90 hoito-
paikkaa, saataisiin vrn 1964 alusta lukien edelleen käyttää sisätautipotilaiden hoi-
toon. Lääkintöhallituksen mielestä olisi tarkoituksenmukaisempaa tuberkuloosin 
laitoshoidon tarpeen vähentyessä, että kaupungin hoitopaikkoja supistettaisiin muis-
sa parantoloissa kuin Helsingin tuberkuloosipiirin keskusparantolassa. Lääkintö-
hallitus oli kuitenkin suostunut kaupunginhallituksen esitykseen, mikä merkittiin 
tiedoksi (9.5. 1 432 §, 27.6. 2 004 §). 

Lääkintöhallitus oli sittemmin kehottanut kaupunginhallitusta sairaalalain 4 ja 
24 §riin viitaten tekemään lääkintöhallitukselle esityksen Laakson sairaalan em. sai-
raansijojen käyttämisestä yleissairaalatarkoituksiin. Mikäli Laakson sairaalaa alet-
taisiin käyttää kirurgisten tapausten hoitamiseen, jouduttaisiin sairaalan leikkaus-
tiloja ilmeisesti laajentamaan, suorittamaan perushankintoja sekä palkkaamaan lisä-
henkilökuntaa, mikä johtaisi käyttökustannusten nousuun. Sairaalalautakunta oli 
lausunnossaan huomauttanut, että asiaa oli perusteellisesti harkittu Marian ja Laak-
son sairaalan johdon kanssa käydyissä neuvotteluissa. Lautakunnan mielestä kysy-
mys olikin varsinaisesti Laakson sairaalan jo toiminnassa olevan kirurgian osaston 
laajentamisesta suhteellisen pienin kustannuksin sellaiseksi, että sen 80 sairaansijalla 
voitaisiin hoitaa leikkaushoitoa tarvitsevia potilaita. Näihin potilaisiin kuuluisivat 
myös tuberkuloosiosastojen leikkauspotilaat. Lisäksi lautakunta oli huomauttanut, 
että mainitut muutostyöt olivat jo käynnissä. Kaupunginhallitus päätti lähettää 
lääkintöhallitukselle sairaalalautakunnan 9.8. antaman lausunnon ja esittää, että 
Laakson sairaalan 90 sairaansijaa saataisiin käyttää sisätautien ja 80 sairaansijaa 
kirurgisten tautien hoitoon (19.9. 2 563 §). 

Edellä olevan johdosta 23.10. lähettämässään kirjelmässä lääkintöhallitus uudel-
leen huomautti, ettei ehdotettua järjestelyä voitu pitää sairaanhoidollisten näkökoh-
tien kannalta tarkoituksenmukaisena, kun Laakson sairaalan leikkausosasto oli pieni 
ja sitä jatkuvasti tarvittiin tuberkuloottisten hoidossa. Lääkintöhallitus suositteli 
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sen sijaan kaupungin viranomaisten harkitsemaa toista vaihtoehtoa käyttää Laakson 
sairaalan vapautuneita tiloja sisätautien osastona. Tällöin laboratoriotoiminnan 
uudelleen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset olisivat huomattavasti pienem-
mät kuin leikkausosaston järjestämisestä aiheutuvat. Marian sairaalan päivystys-
poliklinikan toiminnan helpottamiseksi voitaisiin tehostaa kaupungin muiden sisä-
tautisairaaloiden päivystystoimintaa. Lisäksi lääkintöhallitus huomautti, että yli-
opistollisen keskussairaalan sisätautien ja kirurgian klinikoiden rakennusten val-
mistuttua kaupunki muutaman vuoden kuluttua tulisi saamaan huomattavan mää-
rän uusia sairaansijoja. Sairaalalautakunta katsoi lähinnä olevansa vastuussa siitä, 
että päivystysluontoista sairaanhoitoa voidaan järjestää riittävän tehokkaasti. Sisä-
tautien hoitomahdollisuuksien supistaminen Marian sairaalassa häiritsi päivystys-
poliklinikan toimintaa siinä määrin, että siitä oli vaaraa kaupunkilaisten turvallisuu-
delle. Lautakunta oli Laakson ja Marian sairaalan ylilääkäreitä kuultuaan ilmoitta-
nut mm. katsovansa, että Marian sairaalan toiminta kaupungin tärkeänä päivystys-
sairaalana häiriytyisi vakavasti, mikäli Laakson sairaalassa vapautuvat tilat, myös 
nyt kysymyksessä olevien 80 hoitopaikan osalta käytettäisiin sisätautien hoitoon, 
koska vastaava määrä Marian sairaalan sisätautipaikkoja olisi muutettava tällöin ki-
rurgisiksi eivätkä jäljelle jäävät 83 paikkaa, joista 65 on yliopiston käytössä ja 7 mu-
nuaiskojeosastolla, riittäisi päivystystapauksia varten. Asiantuntijain käsityksen mu-
kaan riittäisi Laakson sairaalan leikkaussalin kapasiteetti eräin muutoksin suunnitel-
lun osaston tarpeisiin siten, että myöskin leikkaushoitoa tarvitsevat tuberkuloosipoti-
laat voitaisiin hoitaa siellä. Lautakunta puolsi edelleenkin mainitun kirurgisen osas-
ton perustamista Laakson sairaalaan. Koska valtionavun saannissa voisi aiheutua 
vaikeuksia, kaupunginhallitus päätti 24.10., että työt ja hankinnat, jotka tarkoittivat 
mainittujen sairaansijojen muuttamista kirurgian osastoiksi, oli välittömästi kes-
keytettävä toistaiseksi. Edelleen kaupunginhallitus päätti lähettää sairaalalauta-
kunnan lausunnon lääkintöhallitukselle ja tiedustella, voisiko lääkintöhallitus hyväk-
syä lautakunnan suunnitelman (24.10. 2 949 §, 12.12. 3 443 §). 

Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto oli aikanaan tiedustellut, olisiko mahdol-
lista keskittää vankien keuhkoleikkaushoito Laakson sairaalaan. Kaupunginhalli-
tuksen ilmoitettua olevansa omasta puolestaan valmis tekemään mainitun sopimuk-
sen oli vankeinhoito-osaston taholta ehdotettu suunnitelman siirtämistä myöhem-
pään ajankohtaan valtiontalouden vaikean tilan vuoksi ja lisäksi sen takia, ettei 
vankeinhoitolaitoksessa sillä kertaa ollut leikkaushoidon tarpeessa olevaa vankia 
(8.8. 2 142 §, 17.10. 2 871 §). 

Helsingin Diakonissalaitoksen oppilaiden harjoittelu Laakson sairaalassa, ks. 
Nikkilän sairaala. 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan käyttämään v:n 1962 talous-
arvion pääomamenoihin Laakson sairaalan potilaskahvilan muutostöitä varten 
merkittyä 45 000 mk:n siirtomäärärahaa, kuitenkin vain sillä ehdolla, että työ olisi 
hyväksytty valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan tai 
että lautakunnalle olisi myönnetty lupa työn aloittamiseen valtionapuasian ratkaisua 
odottamatta (28.3. 1 042 §). 

Laakson sairaalaan päätettiin hankkia kaksi elektrokardiografia, mikroskooppi 
ja sähkökirjoituskone enintään 19 049 mk:n yhteishintaan ja muita hankintoja myö-
hempään ajankohtaan siirtäen sekä 929 mk maksava hematokriittisentrifugi ratkai-
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sua valtionapuasiassa odottamatta. Hankinnat olisi sisällytettävä sairaalan kerto-
musvuoden valtionapuanomukseen (14.2. 593 §, 26.9. 2 646 §). 

Lääkintöhallitus oli vähentänyt v:n 1961 kunnossapito- ja käyttökustannusten 
valtionavusta mm. Laakson sairaalassa hoidettujen muiden kuin tuberkuloosipoti-
laiden hoitokustannuksia 71191 mk. Kun tällainen vähennys ei sairaala viraston kä-
sityksen mukaan perustunut tuberkuloosilain ja -asetuksen säännöksiin, päätettiin 
hakea muutosta lääkintöhallituksen mainittuun päätökseen (7.11. 3 084 §). 

Laakson sairaalan v:n 1962 perushankintojen hyväksymisestä valtionavun suo-
rittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan tehtiin aikanaan lääkintöhallitukselle 
esitys. Lääkintöhallitus oli 3.5. palauttanut esityksen ja ilmoittanut, että se katsoi 
ko. kustannusten kuuluvan tuberkuloosilain 29 §:n tarkoittamiin käyttökustannuk-
siin. Sairaalavirasto oli huomauttanut, että mainitun valtionapuanomuksen peruste-
luissa oli viitattu korkeimman hallinto-oikeuden v. 1961 Laakson sairaalan v:n 196 E 
perushankintoja koskevasta asiasta tekemään päätökseen. Päätöksen mukaan ne 
hankintakustannukset, jotka aiheutuvat röntgenosaston laajentamisesta ja uudel-
leen järjestämisestä sekä hallintorakennuksen saneeraustöistä, on katsottava sellai-
siksi perustamiskustannuksiksi, joita tarkoitetaan tuberkuloosilain 28 §:n 2 mom:ssa 
ja joihin lain 26 §:n mukaan myönnetään valtionapua. Kun hankintakustannukset 
saatiin sisällyttää käyttökustannuksia koskevaan valtionapuanomukseen, voitiin 
sairaalan toiminnan kannalta välttämättömät ja kiireelliset hankinnat suorittaa 
valtionavun saamista vaarantamatta, joten kaupunginhallitus päätti merkitä lää-
kintöhallituksen ilmoituksen tiedoksi ja tyytyä siihen (6.6. 1 725 §). 

Kaupunginhallitus päätti lähettää Arkkitehtitoimisto Blomstedt & Penttilän 
laatimat sairaalan hallintorakennuksen saneerausta koskevat 8.8.1962 päivätyt pii-
rustukset n:o 1 —7 sekä kustannusarvion ja rakennusselostuksen lääkintöhallitukselle 
ja esittää, että työstä aiheutuvat 698 000 mk:n suuruiset kustannukset hyväksyttäi-
siin perustamiskustannuksina valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan. Siltä varalta, ettei kustannuksia voitaisi hyväksyä perustamiskus-
tannuksina valtionapusuunnitelmaan, kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhalli-
tukselle, että valtionapua myönnettäisiin niihin ainakin käyttökustannusten muo-
dossa. Vielä kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 3.4. tekemä päätös 
ko. muutostöiden suorittamisesta saatiin panna heti täytäntöön mahdollisista vali-
tuksista huolimatta. Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä ko. työtä koskevat,. 
8.8. päivätyt pääpiirustukset nro 1 —7 sekä eräät ensimmäisen kerroksen muutostyö-
hön liittyvät työt ja hankinnat (24.1.350 §,4.4. 1 107 §, 14.11.3 157 §). 

Sairaalan pohjakerroksen ilmanvaihdon parantamistöitä koskevat pääpiirustuk-
set työselityksineen ja kustannusarvioineen päätettiin myös lähettää lääkintöhalli-
tuksen vahvistettavaksi. Samalla päätettiin pyytää, että lääkintöhallitus tekisi sisä-
asiainministeriölle esityksen töiden hyväksymisestä valtionavustusten suorittamista 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan kustannuksiltaan 46 977 mk:n määräisinä minis-
teriön v. 1960 hyväksymän 24 300 mk:n asemesta. Työt päätettiin suorittaa loppuun 
valtionapuasian ratkaisua odottamatta (14.3. 901 §). 

Kaupunginhallitus päätti lähettää itäisen potilaspaviljongin neljännessä kerrok-
sessa sijaitsevan makuu vaatehuoneen muuttamista hoi to välinehuoneeksi koskevat 
pääpiirustukset kustannusarvioineen ja työselityksineen lääkintöhallituksen hyväk-
syttäväksi sekä esityksen mainitun työn hyväksymisestä valtionavustusten suoritta-
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mistä koskevaan yleiseen suunnitelmaan kustannuksiltaan 14 369 mk:n määräisenä 
kaupunginhallituksen v. 1961 esittämän 5 800 mk:n asemesta. Lääkintöhallitus oli 
3.5. ilmoittanut ko. töistä aiheutuvien kustannusten kuuluvan tuberkuloosilain 29 
§:ssä tarkoitettuihin käyttökustannuksiin. Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääkin-
töhallituksen päätökseen (14.2. 581 §, 6.6. 1 734 §). 

Kaupunginhallitus päätti lähettää sairaalan alueen ulkovalaistuksen parantamis-
ta koskevan pääpiirustuksen kustannusarvioineen ja työtapaselostuksineen lääkintö-
hallitukselle esittäen, että lääkintöhallitus vahvistaisi pääpiirustuksen ja tekisi sisä-
asiainministeriölle esityksen ko. peruskorjaustyön hyväksymisestä valtionavustusten 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan kustannuksiltaan 45 165 mk:n mää-
räisenä. Lääkintöhallitus oli ilmoittanut myöskin tämän työn kuuluvan em. pykäläs-
sä tarkoitettuihin käyttökustannuksiin (14.2. 588 §, 6.6. 1 735 §). 

Sisäasiainministeriölle oli lääkintöhallituksen välityksellä v. 1961 esitetty, että 
Laakson sairaalan alueella olevien teiden ja lämpökeskuksen päässä olevan tuhka-
alueen kestopäällystämisestä aiheutuvat perustamiskustannukset otettaisiin valtion-
avustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 29 000 mk:n määräisinä. 
Ministeriö ei ollut pitänyt ko. kustannuksia tuberkuloosilain 28 §:ssä tarkoitettuina. 
Korkein hallinto-oikeus oli puolestaan katsonut, että työtä oli pidettävä peruskor-
jauksena ja siitä aiheutuvia kustannuksia tuberkuloosilaissa tarkoitettuina perusta-
miskustannuksina. Korkein hallinto-oikeus oli kumonnut ministeriön päätöksen ja 
palauttanut sen ilmoituksetta uudelleen käsiteltäväksi. Asian ratkaisun viipyessä 
kaupunginhallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen, että se ryhtyisi toi-
menpiteisiin asian ratkaisemiseksi. Sisäasiainministeriö oli 13.6. päättänyt, että 
vaikka työtä olikin pidettävä peruskorjauksena, ei sitä ollut syytä hyväksyä valtion-
apua koskevaan yleiseen suunnitelmaan. Kaupunginhallitus päätti merkitä päätök-
sen tiedoksi ja tyytyä siihen. Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaala-
lautakunnan käyttämään v:n 1961 talousarvion tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokkaan ko. tarkoitusta varten merkittyä siirtomäärärahaa. Työstä 
aiheutuviin kustannuksiin olisi haettava valtionapua tuberkuloosilain mukaisina 
käyttökustannuksina (14.3. 899 §, 1.8. 2 075 §). 

Tuberkuloositoimisto. Kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa hake-
maan muutosta tuberkuloosi toimiston v:n 1951 — 1960 kunnossapito- ja käyttökus-
tannusten valtionapua koskevaan päätökseen sekä v:n 1961 kunnossapito- ja käyttö-
kustannusten valtionavustusta koskevaan päätökseen pienoisröntgenkuvauksen kus-
tannuksiin tehdyn vähennyksen osalta (30.5. 1 661 §, 31.10. 3 012 §). 

Tuberkuloottisten asuntolat. Kaupunginhallitus päätti lähettää talorakennusosas-
ton laatimat tuberkuloottisten asuntolain muuttamista keskuslämmitteisiksi ja yh-
den asuntolan muuttamista 40-paikkaiseksi hoitokodiksi koskevat 26.1. päivätyt 
pääpiirustukset n:o 1—4/114/1, 5.2. päivätyt pääpiirustukset n:o 114/1/5—7 ja 9.2. 
päivätyt pääpiirustukset nro 6320/1 — 17 kustannusarvioineen ja työselityksineen 
lääkintöhallituksen vahvistettavaksi pyytäen samalla kustannusten hyväksymistä 
valtionavustusten suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 253 000 mkm 
määräisinä (4.4. 1 101 §). 

Lepopirtti-nimisen toipilaskodin käyttöä koskevan sopimuksen irtisanominen. Suo-
ritetussa palotarkastuksessa oli todettu, ettei toipilaskotia voitu enää käyttää ilman 
perusteellisia korjauksia, jonka vuoksi kaupunginhallitus kehotti sairaalalautakun-
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taa irtisanomaan 15.6. lukien Helsingin Taloustyöntekijäin Yhdistyksen kanssa teh-
dyn sopimuksen ko. toipilaskodin käyttämisestä kaupungin sairaalain toipilaskotina 
(28.3. 1 043 §). 

Sairaanhoitajakouluun päätettiin ajaksi 1.8.—31.12. palkata 16. palkkaluokkaan 
kuuluva kirurgisen sairaanhoidon tp. opettaja sekä toimistoapulainen 8. palkkaluo-
kan mukaisella palkalla (6.6. 1 704 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että sairaanhoitajakoulun tuntiopettajille saatiin 1.3. 
—31.8. väliseltä ajalta maksaa samansuuruiset luento- ja opetuspalkkiot kuin valtio-
varainministeriön 24.4. antaman päätöksen perusteella suoritettiin valtion sairaan-
hoito-oppilaitoksissa sekä 1.9. lukien samansuuruiset luento-ja opetuspalkkiot kuin 
valtiovarainministeriön 5.9. tekemän päätöksen perusteella suoritettiin em. valtion 
oppilaitoksissa (26.9. 2 641 §, 28.11. 3 293 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli suostunut kaupunginhallituksen esi-
tykseen, että sairaanhoitajakoulussa kertomusvuoden elokuussa ja v:n 1964 helmi-
kuussa aloitettaville kursseille saataisiin kummallekin ottaa 48 oppilasta (16.5. 
1 508 §, 6.6. 1 730 §). 

Helsingin yliopistollinen keskussairaala. Merkittiin tiedoksi Helsingin yliopistolli-
sen keskussairaalaliiton liittohallituksen ilmoitus hoitopaikkojen jakautumisesta kli-
nikoittain (28.2. 743 §). 

Lääkintöhallituksen 29.4. päivätty lasku kaupungin osuudesta Helsingin yliopis-
tollisen keskussairaalan v:n 1962 perustamiskustannuksiin, 2 087 507 mk, päätet-
tiin suorittaa siten, että v:n 1962 talousarvioon ko. tarkoitusta varten merkityistä 
määrärahoista käytettäisiin 1 389 703 mk ja kertomusvuoden vastaavista määrä-
rahoista käytettäisiin 697 804 mk. Lääkintöhallituksen 6.6. päivätty lasku kaupun-
gin osuudesta keskussairaalaliitolle luovutettujen vanhojen sairaalain rakennusten 
ja irtaimiston hintaan, 1 259 043 mk, päätettiin suorittaa samoista määrärahoista 
(20.6. 1 891, 1 898 §). 

Kätilöopisto. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa sisäasiainministeriölle, ettei 
kaupungilla ollut aihetta vaatia välimiesmenettelyä Kätilöopiston rakentamiskustan-
nusten jakamista valtion ja kaupungin kesken koskevassa asiassa, mikäli valtion 
viranomaiset hyväksyvät kaupunginhallituksen v. 1962 (ks. s. 204) tekemän ehdo-
tuksen asian järjestämisestä. Päinvastaisessa tapauksessa on lähinnä valtion asia ryh-
tyä toimenpiteisiin välimiesmenettelyn aikaansaamiseksi ja ilmoittaa kaupunginhal-
litukselle välimiehensä sekä kehottaa kaupunginhallitusta valitsemaan omat väli-
miehensä. Sisäasiainministeriö oli sittemmin ilmoittanut, ettei kaupunginhallituksen 
esittämällä perusteella voitu päästä yksimielisyyteen, joten Kätilöopiston rakentami-
sesta ja käyttämisestä v. 1954 tehdyn sopimuksen 18 kohdan mukaan asia olisi jätet-
tävä välimiesten ratkaistavaksi. Kaupunginhallitus päätti valita kaup.siht. Lars 
Johansonin ja kaup.lakim. Seppo Ojalan välimiehiksi ja kaup.asiamies Jarl-Erik 
Kuhlefeitin asiamieheksi asian ratkaisemiseksi asetettuun välimiesoikeuteen (30.5. 
1 670 §, 27.6. 1 939 §, 31.10. 2 983 §). 

Allergiasairaalan toiminnan vastaista järjestelyä koskeviin neuvotteluihin valit-
tiin kaupungin edustajiksi kaup.joht. Eino Uski, sairaalatoimen toim.joht. Reino 
Oksanen, prof. Erkki Leikola, lääket.lis. Ole Appelqvist, kaup.lakimies Seppo Ojala 
ja vir.pääll. Alpo Lippa (7.11. 3 092 §, yjsto 5.2. 5 302 §, 21.5. 6 050 §). 

Helsinkiläisten vanhusten poliklinikan ylläpitämiseksi Työterveyslaitoksella kerto-
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2. Kaupunginhall itus 

musvuoden aikana päätettiin Societas Gerontologica Fennica -nimisen yhdistyksen 
kanssa tehdä sopimus. Sopimuksesta kaupungille aiheutuvien menojen suorittami-
seen saatiin käyttää talousarvioon mainittua tarkoitusta varten merkittyä 66 000 
mk:n määrärahaa (14.2. 580 §). 

Toivonkoti. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 5.6. tekemä 
päätös hoitopaikkojen varaamisesta Toivonkoti-nimisestä sairaskodista saatiin 
panna täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta. Samalla kaupunginhallitus 
päätti oikeuttaa sairaalalautakunnan palkkaamaan sairaalakeskukseen tp. viran-
haltijoina valtion A 27 palkkausluokkaan kuuluvan osastolääkärin ja 17. palkka-
luokkaan kuuluvan ylihoitajan 1.7. alkaen kertomusvuoden loppuun (6.6. 1 740 §). 

Reumaliitolle päätettiin ilmoittaa, ettei kaupunki ainakaan toistaiseksi voinut 
tukea liiton toimintaa suorittamalla 4 mk tukimaksua hoitopäivää kohti jokaisesta 
lääkärin suosituksesta Kangasalan reumasairaiden kuntouttamislaitoksessa hoide-
tus ta helsinkiläisestä, koska ei olisi tarkoituksenmukaista lähettää helsinkiläisiä poti-
laita niin etäälle kuin Kangasalle. Kaupungin oli järjestettävä mainitut hoitomah-
dollisuudet itse kaupungin alueella (31.10. 3 020 §). 

Lääketieteellisten aikakauslehtisarjojen lahjoittaminen Oulun yliopistolle. Yleis-
jaosto oikeutti sairaalalautakunnan lahjoittamaan Oulun yliopistolle lautakunnan 
kirjelmässä n:o 1204/3.5.1963 mainitut lääketieteelliset aikakauslehtisarjat sillä eh-
dolla, että lahjan saaja vastaa pakkaus- ja lähetyskustannuksista (yjsto 11.6. 
6 157 §). 

Kaupungin sairaalalaitoksen historian laatiminen. Kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen historian kirjoitettavaksi prof. Paavo 
Heiniön, prof. Gunnar Soinisen, prof. Toivo Wartiovaaran, fil.maist. Eero Haapa-
salon, fil.maist. Inkeri Waurasteen ja arkkit. Claus Tandefeltin toimesta sairaala-
historiakomitean esittämän jäsentelyn mukaisesti apul.kaup.joht. Eino Uskin kir-
joittaessa teoksen esipuheen. Kirjoittajia tukemaan ja ohjaamaan sekä käsikirjoitus-
ta tarkastamaan päätettiin asettaa toimituskunta, jonka puheenjohtajaksi valittiin 
prof. Ragnar Rosen sekä jäseniksi professorit Heiniö ja Soininen ynnä toimituskun-
nan sihteeriksi ja toimitussihteeriksi sekä aineiston kerääjäksi ylihoit. Enni Unkila. 
Toimituskuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, että historiateos valmistuisi v. 1967. 
Historiateosta, jonka painatustyö päätettiin antaa hankintatoimiston tehtäväksi, 
päätettiin painattaa 1 000 suomenkielistä ja samoin 1 000 ruotsinkielistä kappaletta. 
Teoksesta aiheutuvien kustannusten suorittamiseen saatiin käyttää v:n 1964 talous-
arvioon sairaanhoidon pääluokkaan mainittua tarkoitusta varten merkittyä 82 000 
mk:n siirtomäärärahaa, kuitenkin siten, että toimikunnan tuli esittää vuosittain kau-
punginhallituksen yleisjaoston hyväksyttäväksi tilitys määrärahan käyttämisestä. 
Tekijäpalkkioina saatiin suorittaa enintään 600 mk painoarkkia kohden (19.12. 
3 539 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltoviraston ensimmäisen apulaisjohtajan virkaan valittiin 1.11. lukien varat. 
Usko Tiainen tavanmukaisilla ehdoilla (17.10. 2 875 §). 
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