
1. Kaupunginvaltuusto 

4) ettei kaupunki vastaa vahingosta ja haitasta, mitä suojan rakentamisesta 
saattaa aiheutua suojan yläpuolelle rakennettavalle rakennukselle ja tontille sekä 

5) että kalliosuojan valmistumiselle anotaan maistraatilta lykkäystä 31.12.1970 
saakka (13.5. 356 §). 

V:n 1962 talousarvion pääomamenoihin väestönsuojien perusparannuksiin Laa-
jalahdentien kalliosuojaa varten merkitystä määrärahasta kaupunginvaltuusto 
myönsi, määrärahan käyttötarkoitusta muuttaen, 20 000 mk Koskelantien kallio-
suojan perusparannustyön suorittamista varten (9.9. 584 §) sekä kertomusvuoden 
talousarvion pääomamenoihin kuuluvista käyttövaroistaan 170 000 mk Koskelan 
sairaskodin väestönsuojan rakennustöiden loppuun suorittamista varten (16.9. 
620 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden-sekä sairaanhoito saira alain ulkopuolella 

Terveydenhoito-, sairaala- ja huoltolaitosten eräiden viranhaltijain palkkojen tar-
kistus. Kaupunginvaltuusto päätti tarkistaa terveydenhoito-, sairaala- ja huolto-
laitosten eräiden viranhaltijain palkkausta ja nimikkeitä seuraavasti: 

1) Eräiden virkojen palkkausta tarkistetaan siten, että khn mietinnön n:o 3 
liitteen 1 sarakkeessa 3 mainitut virat siirretään 1.3.1963 alkaen uusiin palkka-
luokkiin saman liitteen sarakkeen 5 mukaisesti, minkä ohella eräiden virkojen 
nimikkeet muutetaan saman liitteen sarakkeen 6 mukaisiksi. 

Lisäksi siirretään tuberkuloositoimiston alaisten hoitokodin ja asuntolain neljä 
4. pl:aan kuuluvaa siivoojan virkaa ja sairaanhoitajakoulun kolme 4. pl:aan kuulu-
vaa siivoojan virkaa samoin 1.3. 1963 alkaen 5. pl:aan. 

Eräissä sairaaloissa tapahtuneiden henkilösiirtojen vuoksi kaupunginhallituk-
selle, sen päättäessä kaupunginvaltuuston päätöksen toimeenpanosta, annetaan val-
tuus korjata henkilösiirroista aiheutuvat mahdolliset muutokset, jotka eivät lisää 
eivätkä vähennä korotuksen määrää. 

2) Edellä 1) kohdassa tarkoitettua palkkaluokkatarkistusta ei suoriteta niille 
viranhaltijoille, jotka ovat eronneet kaupungin palveluksesta muun kuin eläkkeelle 
siirtymisen johdosta ennen tarkistusta koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen 
tekoa, kun taas niille viranhaltijoille, joiden virkasuhde on päättynyt 1.3.1963 jäl-
keen, mutta alkanut uudelleen ennen tarkistusta koskevaa kaupunginvaltuuston 
päätöksen tekoa, palkkaluokkatarkistukset suoritetaan vasta siitä alkaen, jolloin 
alkoi viimeinen yhtäjaksoinen virkasuhde. 

3) Niille 14. pl:n osastonhoitajan, laboratoriohoitajan, poliklinikka- tai poliklini-
kan hoitajan ja röntgenhoitajan virkojen haltijoille, joiden palkkaus 1) kohdassa 
tarkoitetun palkkajärjestelyn yhteydessä pysyy ennallaan virkanimikkeen muut-
tuessa erikoissairaanhoitajaksi, suoritetaan henkilökohtaisena palkanlisänä 16. pl:n 
(osastonhoitaja) ja 14. pl:n (erikoissairaanhoitaja) palkkojen välinen erotus. 

4) Viranhaltijain ylityö-, sunnuntaityö-, päivystys- ym. näihin verrattavat 
korvaukset tarkistetaan kaupunginvaltuuston palkkaluokkatarkistuksia koskevaa 
lopullista päätöstä seuraavan kuukauden alusta lukien. 
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5) 9. pl:n vakinaisiksi ja tilapäisiksi huoltomiehen viroiksi muuttuvien 8. pl:n 
vakinaisten ja tilapäisten apumiehen virkojen osalta toimitetaan yksilöity virkojen 
määrittäminen yhteistoiminnassa sairaala viraston ja palkkalautakunnan toimiston 
määräämien edustajien kesken (22.1. 74 §). 

Terveydenhoitoviraston neuvolatoimistoon päätettiin perustaa 1.1.1965 lukien viisi 
uutta 17. pl:aan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvaa terveyssisaren virkaa (16.9. 
608 §); kaksi uutta 17. pl:aan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa kätilön virkaa 
(9.9. 560 §) sekä kotisairaanhoitotoimistoon kuusi 17. pl:aan kuuluvaa kotisairaan-
hoitajan virkaa (17.6. 457 §). 

Terveysolojen valvonta. Terveydenhoitolautakunnalle myönnettiin oikeus ylittää 
rokottamiseen merkittyä määrärahaa enintään 120 000 mk:lla yleisen poliorokotuk-
sen toimeenpanemisesta aiheutuneiden kustannusten suorittamista varten (27.5. 
395 §). 

Lastenneuvolat. Auroran sairaalan lasten poliklinikalla vallitsevan tilanahtauden 
vuoksi päätettiin siellä v:sta 1942 toiminut lastenneuvola siirtää muualle ja samalla 
muuttaa se sairaalalautakunnan alaisuudesta terveydenhoitolautakunnan alaisuu-
teen 1.1.1965 lukien sekä siirtää neuvolan 16. pl:n terveyssisaren virka samasta ajan-
kohdasta lukien 17. pl:aan (16.9. 609 §). 

Aluelääkärien vastaanotolla potilailta perittävät maksut päätettiin 1.7. lukien 
korottaa Suomen Lääkäriliiton ehdotuksen mukaisiksi (17.6. 485 §, kunn. as. kok. 
nro 86). 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa terveydenhoito virastoon 1.1.1965 lukien 
17. pl:aan ja III kielitaitoluokkaan kuuluvan aluelääkärin viran (9.9. 559 §). 

Talossa Arkadiankatu 20 avattavan aluelääkärien yhteisvastaanottohuoneiston 
kalustamista varten kaupunginvaltuusto päätti siirtää v:n 1961 talousarvion ter-
veydenhoidon pääluokkaan terveydenhuolto-osaston kalustonhankintoja varten 
merkitystä määrärahasta ja sille myönnetystä ylitysmäärärahasta v. 1964 käytettä-
väksi 28 619 mk (12.2. 114 §). 

Aluepoliklinikan perustamista Vallilaan koskevassa aloitteessaan olivat vt Par-
viainen ym. viitanneet siihen potilaspaljouteen, mikä rasittaa Harjukatu 7:n poli-
klinikan lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa sekä ehdottaneet, että kaupunginhalli-
tusta kehotettaisiin kiireellisesti ryhtymään toimenpiteisiin aluepoliklinikan perusta-
miseksi Vallilan kaupunginosaan. Terveydenhoitoviraston ilmoituksen mukaan oli 
aluelääkärien lukumäärää lisätty 10:llä v:sta 1961 lähtien ja lisäksi oli Suomenlinnas-
sa aloittanut toimintansa palkkiotoiminen aluelääkäri. Aluelääkärien vastaanotto-
paikkoja oli vastaavana aikana lisätty 7:llä. Näissä toimi 1 —3 aluelääkäriä paikkaa 
kohti. V:n 1965 alussa sosiaalivirastotalossa aloittaa toimintansa aluelääkäreiden yh-
teisvastaanotto tutkimus- ja laboratoriotoimintöineen, mikä tulee huomattavasti 
helpottamaan työpainetta Harjukatu 7:ssä sijaitsevalla poliklinikalla. 1.9. voimaan 
tullut sairausvakuutuslaki muuttaa ilmeisesti myös jonkin verran lääkäripalvelun 
kysyntää. Lautakunnan mielestä olisi toistaiseksi pidättäydyttävä perustamasta 
uusia aluelääkärin vastaanottoja ja virkoja, paitsi niissä tapauksissa, missä väestön 
kasvu sitä edellyttää tai työmäärä lääkäriä kohti ylittää kohtuuden rajan. Kaupun-
ginvaltuusto katsoi eo. lausunnon riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (9.12. 
831 §). 

Ammattientarkastus. Kaupunginvaltuusto päätti valita kahteen 20. pl:n am-
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mattientarkastajan virkaan 1.6. alkavaksi viisivuotiskaudeksi ammattientark. Gus-
taf Johanssonin ja ins. Liisa Kurosen (12.2. 106 §, 19.2. 145 §, 13.5. 349 §, 27.5. 382 §) 
sekä kahteen 18. pl:n ammattientarkastajan virkaan 1.1.1965 alkavaksi viisivuotis-
kaudeksi ins. Sirkka Juseliuksen ja teknikko Väinö Mäkisen (9.9. 557 §, 16.12. 856 §). 

Desinfioimislaitoksen 8. pl:aan kuuluva desinfioimisapulaisen virka päätettiin lak-
kauttaa 31.3. lukien sekä perustaa sen tilalle 1.4. alkaen 6. pl:aan kuuluva desinfioi-
misapulaisen virka (18.3. 224 .§). 

Kouluhammasklinikka. Kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti kaupungin-
valtuusto päätti 

1) hyväksyä Helsingin kaupungin kouluhammashoitolaitoksen johtosäännön 
khn mietinnön n:o 7 liitteen E mukaisena, 

2) määrätä uuden johtosäännön noudatettavaksi 1.4. alkaen, kuitenkin sellaisin 
rajoituksin, että 15 §:ää sovelletaan vain niihin uusiin vakinaisiin ja tilapäisiin viran-
haltijoihin, jotka otetaan kouluhammashoitolaitoksen palvelukseen sanotun ajan-
kohdan jälkeen, sellaisiin tilapäisiin viranhaltijoihin, joiden virkamääräyksiä jatke-
taan 1.4. jälkeen, tilapäisen virkasuhteen jatkamisajankohdasta alkaen sekä sellai-
siin vakinaisiin ja tilapäisiin viranhaltijoihin, jotka suostuvat sanotun pykälän tar-
koittamaan järjestelyyn, 

3) kumota 15.6.1932 hyväksymänsä sekä 29.9.1943 ja 13.11.1946 muuttamansa 
Helsingin kaupungin kouluhammasklinikan johtosäännön 1.4. alkaen, 

4) muuttaa 1.4. alkaen 
a. kouluhammasklinikan esimiehen virkanimikkeen nimikkeeksi ylihammas-

lääkäri, 
b. kouluhammasklinikan apulaisesimiehen virkanimikkeen nimikkeeksi apulais-

y lihammaslääkäri, 
c. haaraklinikanhoitajan virkanimikkeen nimikkeeksi kouluhammashoitolan 

johtaja, 
d. klinikka-apulaisen virkanimikkeen nimikkeeksi hammashoitaja sekä 
e. siivoojan ja siivooja-eteisvalvojan virkanimikkeet nimikkeeksi hoitola-apu-

lainen, 
5) perustaa kouluhammashoitolaitokseen 1.4. alkaen seuraavat uudet vakinaiset 

virat (palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): kuusi kouluham-
mashoitolan johtajan (27) virkaa, viisitoista kouluhammaslääkärin (17) virkaa, yksi-
toista hammashoitajan (8) virkaa ja kuusi hoitola-apulaisen (3) virkaa, 

6) muuttaa 1.4. lukien 14. pl:aan kuuluvan röntgenhoitajan viran 8. pl:aan kuu-
luvaksi hammashoitajan viraksi, 8. pl:aan kuuluvan toimistoapulaisen viran sa-
maan palkkaluokkaan kuuluvaksi hammashoitajan viraksi, 16. pl:aan kuuluvan leik-
kaushoitajan viran 19. pl:aan kuuluvaksi ylihoitajan viraksi, 10. pl:aan kuuluvan toi-
mistoapulaisen viran 12. pl:aan kuuluvaksi toimistonhoitajan viraksi, 

7) oikeuttaa terveydenhoitolautakunnan perustamaan Vartiokylän kansakou-
luun ja Lauttasaaren Myllykallion kansakouluun kumpaankin yhden hoitotuolin kä-
sittävän vakinaisen hammashoitolan sekä järjestämään Eläintarhan, Kannelmäen ja 
Oulunkylän kansakouluissa tilapäistä hammashoitolatoimintaa 1.4. alkaen. Tässä 
tarkoituksessa saatiin laitoksen jäljempänä mainittuja määrärahoja ylittää seuraa-
vasti: työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan palkkamäärärahoja enintään 
4 500 mk, kalustomäärärahoja enintään 2 500 mk ja vaatteiden hankinta- ja huolto-
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määrärahoja enintään 600 mk. Uusien vakinaisten virkojen palkkauksesta aiheutu-
viin kustannuksiin saatiin käyttää tilapäisten viranhaltijain palkkausta varten va-
rattua määrärahaa (4.3. 199 §, kunn. as. kok. n:o 28). 

Helsingin Sokeainkoulun ja Svenska Blindskolan -nimisen koulun oppilaille pää-
tettiin 1.3. lukien antaa ilmainen hammashoito kaupungin hammashoitoloissa (19.2. 
144 §). 

Maidontarkastamo. Kaupunginvaltuusto päätti korottaa 1.7. lukien maidontar-
kastamon taksan mukaiset maksut terveydenhoitolautakunnan esityksen mukaisiksi 
(17.6. 456 §, kunn. as. kok. nro 178). 

Terveydenhoitoviraston eläinlääk. Martti Nyyssöselle myönnettiin oikeus lukea 
hyväkseen ikälisiä varten Helsingin Maidontarkastusyhdistyksen eläinlääkintäkon-
sulenttina palvelemansa aika 1.4.1962-31.12.1963 (27.5. 383 §). 

Sairaalat 

Sairaalain eräiden viranhaltijain palkkojen tarkistus, ks. s. 15. 
Sairaalain ja huoltolaitosten lääkärien päivystyskorvausten ja lääkärintodistuksista 

maksettavien palkkioiden tarkistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa v. 1961 
(ks. s. 33) kaupungin sairaaloiden sekä Koskelan sairaskodin ja Kustaankartanon 
vanhainkodin lääkärien ja kemistien palkkauksen uudelleen järjestelystä tekemänsä 
päätöksen IX ponnen a) —c) kohdat ja X ponnen. Päivystyskorvaukset tulivat voi-
maan 1.6. lukien ja lääkärintodistuksista ja -lausunnoista maksettavat uudet palk-
kiot 1.1.1965 lukien (9.12. 823 §, kunn. as. kok. nro 151). 

Sairaalakeskuksen välittämien lääkärien päivystyskorvausten, palkkioiden ja M III-
todistuksen kirjoituksesta maksettavan palkkion korottaminen. Kaupunginvaltuusto 

päätti korottaa 1.1.1965 alkaen sairaalakeskuksen välittämille lääkäreille pyhäpäi-
vystyksestä (n. 30 tuntia) maksettavan palkkion 60 mkrksi ja kaupungin varoista 
varattomien potilaiden puolesta suoritettavat korvaukset seuraaviksi; kotikäynti 
varattoman potilaan luona päivällä 20 mk, klo 20 —7 välisenä aikana 35 mk, palkkio 
M III -todistuksesta 15 mk (9.12. 824 §). 

Sairaalahenkilökunnan palkkausjärjestelmän muuttamisesta ns. bruttopalkkaus-
periaatteen mukaiseksi olivat vt Erkki Leikola ym. tehneet aloitteen, jossa mm. huo-
mautettiin, että sairaanhoitotyötä nykyään harjoitettiin määrätyt tunnit vuorokau-
dessa, niinkuin muitakin ammatteja. Tämän vuoksi olisi paikallaan, että sairaan-
hoitohenkilökunnan palkkauskin järjestettäisiin muun virkahenkilö kunnan palk-
kauksen mukaisesti bruttopalkkauksena siten, että kaikki luontoisedut poistettai-
siin. Tämä merkitsisi sitä, että peruspalkat olisi korotettava luontoisetujen brutto-
arvolla, jolloin sairaalan omistamasta huoneistosta ja muista saaduista eduista olisi 
maksettava normaalin taksan mukaan. Nopea bruttopalkkausperiaatteen toteutta-
minen sairaalahenkilökunnan osalta olisi tarpeen vaatima erityisesti siitä syystä, että 
luontoisetukäsite sairaaloissa on varsin kirjava. Aloitteentekijät ehdottivat, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi ryhdyttäväksi viipymättä toimenpiteisiin sairaan-
hoitohenkilökunnan palkkausjärjestelmän muuttamiseksi siten, että kaupungin 
kaikkien sairaaloiden sairaanhoitohenkilökunnalle maksettaisiin palkkaa ns. brutto-
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palkkausperiaatteen mukaisesti. Sairaalalautakunta huomautti lausunnossaan, että 
uuden luontoisetusäännön tultua voimaan v. 1958 oli luontoiseduista perittäviä vas-
tikkeita korotettu huomattavasti, niin että esim. sairaaloiden yhteydessä olevista 
asunnoista perittävät vuokrat vastasivat yleistä vuokratasoa. Koska valtion ja kun-
tainliittojen perimät luontoisetukorvaukset ovat pysyneet entisen suuruisina, oli 
syntynyt epäsuhde kaupungin sairaaloiden ja muiden sairaanhoitolaitosten luontois-
etukorvauksien välille. Lautakunnan ilmoituksen mukaan asui sairaanhoitokoulu-
tuksen saaneesta henkilökunnasta n. 35 % sairaalain asuntoloissa. Keskimääräinen 
vuokra näistä vaihteli 4 mk:sta 4.60 mk:aan m2/kk. Lautakunnan mielestä olisi sai-
raanhoitohenkilökunnan luontoiseduista perittäviä korvauksia alennettava tahi 
kokonaispalkkausta vastaavasti korotettava. Kaupunginhallitus viittasi lausunnos-
saan 22.1. terveydenhoito-, sairaala- ja huoltolaitosten viranhaltijain palkkojen 
kuoppatarkistuksesta tehtyyn kaupunginvaltuuston päätökseen. Tämän päätöksen 
mukaiset palkat ylittivät yleisen tason, joten aloitteessa tarkoitettuihin korotuksiin 
ei yleistä tasoa silmällä pitäen toistaiseksi olisi aihetta. Kaupunginvaltuusto katsoi 
eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi (9.12. 837 §). 

Sairaalalaitoksia uhkaavasta työtaistelusta olivat vt Laine ym. tehneet välikysy-
myksen, jossa mm. huomautettiin, että v. 1963 suoritettujen viranhaltijain yleisten 
palkkajärjestelyjen ja kuoppatarkistusten yhteydessä olivat sairaalalaitosten hoito-
henkilökunta ja taloushenkilökuntaan kuuluvat alempipalkkaiset viranhaltijat jää-
neet vaille ko. korotuksia. Kaupunginhallitus oli ilmoittanut, että näiden viranhal-
tijaryhmien kuoppatarkistukset ratkaistaisiin sen jälkeen, kun sairaalaliittojen neu-
vottelukunta olisi antanut asiasta suosituksensa. Tähän suositukseen ei kuitenkaan 
sisältynyt palkkojen kuoppatarkistuksia sairaaloiden huolto-, talous- ja apuhenkilö-
kuntaan kuuluville. Sen johdosta palkkalautakunnan ja kaupunginhallituksen enem-
mistön tekemässä ehdotuksessa ei ollut otettu huomioon niitä esityksiä, joita kau-
pungin ao. ammatilliset järjestöt olivat tehneet em. henkilökunnan palkkojen tarkis-
tamiseksi. Kun asiasta ei ollut riittävästi neuvoteltu palkkalautakunnan ja ao. jär-
jestöjen kesken, ei kaupunginvaltuusto ollut hyväksynyt tehtyä epäkypsää esitystä. 
Päätöksen jälkeen olivat mainittuja viranhaltijoita edustavat järjestöt neuvotelleet 
tilanteesta ja ilmoittaneet ryhtyvänsä toimenpiteisiin oikeutettujen vaatimustensa 
toteuttamiseksi. Sairaalalaitosten jatkuvan toiminnan turvaamiseksi olisi hoito-, 
huolto-, talous- ja apuhenkilökuntaa edustavien järjestöjen kanssa ryhdyttävä kii-
reellisiin neuvotteluihin ao. viranhaltijoita tyydyttävän esityksen aikaansaamiseksi. 
Ellei näin tapahtuisi, uhkaisi sairaalalaitoksia avoin työtaistelu em. henkilökunnan 
osalta sen takia, että kaupungin johto ei ollut ottanut palkkajärjestelyissä riittävästi 
huomioon näiden järjestöjen tekemiä esityksiä. Palkkalautakunta oli lausunnossaan 
todennut, että kaupunginvaltuuston keväällä 1963 tekemän ratkaisun yhteydessä 
jäivät myöhemmin tehtävän esityksen varaan sellaiset virat, joista ei ollut vertailu-
tietoja saatavissa. Kuoppatarkistukset tulivat siis ainakin pääasiallisesti käsitel-
lyiksi ja esim. sairaaloiden konehenkilökunnan, talous- ja ruokalahenkilökurman sekä 
toimistohenkilökunnan palkkaluokkia voitiin tällöin käsitellä koko kaupungin hal-
lintokoneiston yli ulottuvina linjakysymyksinä. Sairaalalääkärien palkat oli käsi-
telty valtakunnallisen ratkaisun pohjalta. Tarvittavat tiedot olivat siis puuttuneet 
varsinaisesti vain sairaanhoitohenkilöstön ja siihen rinnastettavan, muissa laitok-
rissa palvelevan vastaavan henkilöstön osalta. Palkkalautakunnan lausuntoon pe-
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rustuva kaupunginhallituksen viimeisin esitys, jonka kaupunginvaltuusto hylkäsi 
28.11.1963, koski siis vain niitä viranhaltijaryhmiä, joiden palkkoja ei ollut käsitelty 
keväällä 1963 ja joiden palkkojen voitiin katsoa olevan epäsuhteessa kaupungin mui-
den virkojen palkkaluokitukseen. Järjestöjen kanssa käytyjen neuvottelujen aikana 
ei kuitenkaan ollut esitetty sellaisia perusteluja, joilla olisi voitu osoittaa välikysy-
myksessä mainittujen ryhmien palkoissa esiintyvän epäkohtia muiden hallinnonalo-
jen vastaavien virkojen palkkaluokitukseen verrattuna. Kaupunginvaltuuston ke-
väällä tekemän palkkaratkaisun yhteydessä oli esitetty toivomus, että sairaalain kä-
sittelemättömät palkkatarkistukset saatettaisiin mahdollisimman pian valtuuston 
käsiteltäväksi, mistä syystä kaupungin neuvottelijoilla ei ollut muuta mahdollisuut-
ta kuin saattaa asia kaupungin päättävien elinten ratkaistavaksi, vaikka yksimielistä 
neuvottelutulosta ei ollut saavutettu. Lautakunnan mielestä kaupunki oli välikysy-
myksessä mainittujen viranhaltijaryhmien palkkajärjestelyehdotuksessaan ottanut 
asianmukaisella tavalla huomioon ao. järjestöjen tekemät esitykset sekä 8.5.1963 
hyväksytyssä että 28.11.1963 hylätyssä ehdotuksessa. Samaten piti lautakunta niitä 
kaupunginhallituksen toimenpiteitä, joiden perusteella uudet neuvottelut ao. järjes-
töjen kanssa oli aloitettu, riittävinä. Järjestöjen kanssa oli sovittu, että neuvottelut 
pyrittäisiin hoitamaan siten, että ne voitaisiin käsitellä kaupunginvaltuuston 22.1. 
1964 pidettävässä kokouksessa. Tästä syystä ei kaupunginhallitus ollut katsonut ai-
heelliseksi käsitellä laajemmin mainittua asiaa. Vastaus välikysymykseen merkittiin 
tiedoksi (8.1. 35 §). 

Sairaala virastossa avoinna oleva 1. pl:n siivoojan virka päätettiin lakkauttaa 1.5. 
lukien (8.4. 267 §). 

Auroran sairaalan lastenkirurgian osaston yksi valtion A 22. palkkausluokkaan 
kuuluva apulaislääkärin virka päätettiin muuttaa valtion A 27. palkkausluokan 
osastolääkärin viraksi 1.1.1965 lukien (21.10. 681 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
v:n 1961 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Marian 
sairaalan kirurgisen osastorakennuksen rakentamista varten merkitystä määrärahas-
ta yht. enintään 225 521 mk Auroran sairaalan kappeli- ja obduktiorakennuksen 
korjaus- ja laajennustöiden loppuunsuorittamista varten sekä Nikkilän sairaalan 
uuden osastorakennuksen rakentamista varten merkitystä osamäärärahasta 
29 640 mk sairaalan desinfektiolaitoksen liittämisestä sairaalan lämpökeskukseen 
aiheutuvien rakennustöiden loppuun saattamista varten ja 48 016 mk rakennuksessa 
n:o 16 suoritettavien peruskorjaustöiden loppuun saattamista varten (13.5. 363 — 
365 §). 

Kivelän-Hesperiän sairaalan 9. pliaan kuuluva pesunhoitajan virka päätettiin 1.7. 
lukien muuttaa 12. pl:n liinavaatevarastonhoitajan viraksi (9.9. 558 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen tekemään Helsingin Yliopis-
ton kanssa sopimuksen Kivelän sairaalan käyttämisestä yliopisto-opetukseen edel-
leen v:n 1965 loppuun entisillä ehdoilla ja sairaalalautakunnan määräämillä lisä-
ehdoilla (2.12. 791 §). 

Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus käyttää v:n 1961 talousarvion tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Kivelän sairaalan rakennuksen 
n:o IX happi- ja paineilmajohtojen asentamista varten merkittyä 55 700 mk:n 
siirtomäärärahaa sekä v:n 1962 talousarvion pääomamenoihin sairaalan rakennuksen 
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n:o XXV happi- ja paineilmaj ohtojen asentamista varten merkitä 15 000 mk:n 
siirtomäärärahaa, määrärahojen käyttötarkoitusta muuttaen, Kivelän sairaalan 
rakennuksen n:o IX henkilö- ja potilashissien uusimiseen (9.9. 582 .§). 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin oikeus käyttää v:n 1962 talousarvion 
pääomamenoihin Kivelän sairaalan uutta osastorakennusta varten merkitystä mää-
rärahasta 21 640 mk, määrärahan käyttötarkoitusta muuttaen, sairaalan silmätau-
tien osaston ja poliklinikan peruskorjaustöiden loppuun suorittamista varten (13.5. 
362 §). 

Malmin sairaalaan päätettiin 1.4. lukien perustaa valtion A 29. palkkausluok-
kaan kuuluva anestesialääkärin virka, jonka palkka saatiin suorittaa tilapäisiä viran-
haltijoita varten varatusta määrärahasta, määrärahan käyttötarkoitusta muuttaen 
(19.2. 146 §). 

Sairaalan 9. pl:aan kuuluva pesunhoitajan virka päätettiin 1.7. lukien muuttaa 
11. pl:n liinavaatevarastonhoitajan viraksi (9.9. 558 §). 

Marian sairaalan 9. pl:n pesunhoitajan virka päätettiin 1.7. lukien muuttaa 11. 
pl:n liinavaatevarastonhoitajan viraksi (9.9. 558 §). 

Helsingin mielisairaanhuoltopiirin, keskusmielisairaalan ja psykiatrisen huoltotoi-
miston ohjesäännön hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi v. 1963 (ks. s. 24) 
em. ohjesäännön ja alisti sen lääkintöhallituksen vahvistettavaksi. Lääkintöhallitus 
palautti ohjesäännön eräiden muutosten tekemiseksi 6 ja 15 §:ään. Kaupunginval-
tuusto kumosi em. päätöksensä ja hyväksyi uuden ohjesäännön, jonka lääkintöhalli-
tus vahvisti 13.5. (22.4. 305 .§, 17.6. 420 §, kunn. as. kok. n:o 58). 

Mielisairaanhoitopaikkojen vahvistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti esittää 
lääkintöhallitukselle, että mielisairaslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi hoito-
paikkaluvuksi Helsingin kaupungin osalta vahvistettaisiin 1 577 keskusmielisairaa-
lassa ja 272 B-sairaaloissa sekä että kaupunki oikeutettaisiin edelleenkin pitämään 
käytössään Södra Finlands Sinnessjukvärdsdistrikt Kommunalförbund -nimisen 
kuntainliiton Tammisaaren keskusmielisairaalassa 57 hoitopaikkaa, Uudenmaan 
mielisairaanhuoltopiiriin kuuluvassa Kellokosken sairaalassa 101 hoitopaikkaa ja 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan hermotautien ja psykiatrian klinikassa 97 
hoitopaikkaa (18.3. 223 §). 

Hesperian sairaalan Haagan osaston rakennusten muutos- ja korjaustöiden suo-
rittamista varten kaupunginvaltuusto myönsi sairaalalautakunnan käytettäväksi 
243 700 mk sekä oikeutti lautakunnan suorituttamaan työt valtionapuasian ratkai-
sua odottamatta (4.11. 720 .§). 

Psykiatrian opetuksen järjestämisestä Hesperian sairaalassa lukuvuotena 1965/66 
päätettiin kaupungin ja Helsingin Yliopiston kesken tehdä seuraava sopimus: 

1) kaupunki oikeuttaa yliopiston käyttämään sairaalan luentosalia eteisineen 
lääketieteen kandidaattien luentoja varten ja sopivia pienempiä huoneita ryhmä-
opetusta varten, 

2) kaupunki oikeuttaa yliopiston antamaan lääketieteen kandidaateille henkilö-
kohtaista opetusta sairaalakierroksella sairaalan osastoilla, 

3) kaupunki oikeuttaa lääketieteen kandidaatit tutkimaan yliopiston opetuksen 
kannalta sopiviksi katsotut potilaat sairaalan osastoilla, 

4) yliopisto suorittaa kaupungille em. eduista ajalta 1.9.1965—31.5.1966 kor-
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vauksena tuhatkaksisataa (1 200) markkaa, mikä summa on maksettava kaupungin 
rahatoimistoon 31.10.1965 mennessä, 

5) tämä sopimus on voimassa ajan 1.9.1965—31.5.1966. 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin 

asianosaiselle (2.12. 791 §). 
Röykän sairaalan rakennuksen n:o 7 muutostyöt päätettiin suorittaa valtionapu-

asian ratkaisua odottamatta (2.12. 793 §). 
Pukinmäen hoitokodin muuttaminen öljylämmitteiseksi päätettiin myös suorittaa 

valtionapuasian ratkaisua odottamatta (16.9. 610 .§). 
Laakson sairaalan ja tuberkuloositoimiston eräiden virkojen järjestely. Kaupungin-

valtuusto päätti muuttaa Laakson sairaalan yhden 16. pl:n osastonhoitajan viran 
14. pl:n erikoissairaanhoitajan viraksi 1.3.1963 lukien siten, että viran silloiselle hal-
tijalle suoritettaisiin, niin kauan kuin hän hoitaa ko. virkaa, henkilökohtaisena pal-
kanlisänä 16. pl:n ja 14. pl:n mukaisten palkkojen välinen erotus. Tuberkuloositoi-
miston 14. pl:n erikoissairaanhoitajan virka päätettiin siirtää nimikettä muuttaen 
16. pl:aan kuuluvaksi osastonhoitajan viraksi (17.6. 458 §). 

Laakson sairaalan 9.pl:n pesunhoitajan virka muutettiin 1 l.pl:nliinavaatevaras-
tonhoitajan viraksi 1.7. lukien (9.9. 558 §). 

Helsingin kaupungin tuberkuloosipiirin uuden ohjesäännön ja Hangonkadun hoito-
kodin järj esty sohjeiden ja järjestyssäännön hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto päätti 
kumota v. 1958 tekemänsä päätöksen Helsingin kaupungin tuberkuloosipiirin johto-
säännön hyväksymisestä sekä hyväksyä Helsingin kaupungin tuberkuloosipiirin 
uuden ohjesäännön ja Hangonkadun hoitokodin järjestysohjeet ynnä järjestyssään-
nön (2.12. 792 .§, kunn. as. kok. n:o 187 ja 188). 

Tuberkuloositoimiston alaisten asuntolain ja hoitokodin eräiden virkojen järjes-
tely, ks. s. 15. 

Ahtelan lomakodin käyttäminen sairaalain toipilaskotina. Sairaalalautakunta oi-
keutettiin tekemään Virkamiesliiton kanssa sopimus Ahtelan lomakodin käyttämi-
sestä kaupungin sairaalain toipilaskotina 1.6. alkaen muuten entisillä ehdoilla paitsi 
että hoitopäivämaksu on 17 mk, joka sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin 
lokakuu 1951 = 100, pitämällä perusindeksinä kertomusvuoden tammikuun piste-
lukua 164 (27.5. 384 §). 

Invaliidisäätiön ortopedinen sairaala. Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalauta-
kunnan maksamaan Invalidisäätiölle 13 000 mk kaupungin osuutena ortopedisen 
sairaalan perushankintakustannuksista (19.2. 147 §). 

Sairausvakuutustoiminta. Kansaneläkelaitoksen ilmoituksen mukaan tulee 
4.7.1963 annettu sairausvakuutuslaki voimaan 1.4.1964 maksutoiminnan alkaessa 
1.9.1964. Sairausvakuutusasioiden hoitamista varten on maa jaettu piireihin, joissa 
kussakin on viisijäseninen sairausvakuutustoimikunta. Tähän kuuluu Kansaneläke-
laitoksen määräämä puheenjohtaja, ao. lääninhallituksen 4 v:ksi kerrallaan mää-
räämä lääkärijäsen ja ao. kunnallisvaltuuston 4 v:ksi kerrallaan valitsemat kolme 
jäsentä, joista vähintään yhden tulee olla nainen. Tämän toimikunnan tehtävänä 
sairausvakuutuslain 46 §:n mukaan on ratkaista ko. lain mukaisia etuuksia koskevat 
asiat, antaa Kansaneläkelaitokselle pyynnöstä lausuntoja sairausvakuutusta koske-
vista kysymyksistä, suorittaa lain toteuttamisen kannalta tarpeellinen korvauksen-
saajien olojen tarkkailu sekä hoitaa olosuhteissa tapahtuneiden muutosten aiheutta-
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mat toimenpiteet ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille lain täytäntöönpanoa 
varten annetaan. Helsingin kaupunki muodosti oman piirinsä, joten kaupunginval-
tuusto päätti valita sairausvakuutustoimikuntaan nelivuotiskaudeksi 1.4.1964 — 
31.3.1968 toimistoesimiehet Matti Anttalaisen ja Evald Ylösen, kouluylihoit. Laine-
Marjatta Pätilän sekä heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen toimistoesimiehet 
Pentti Arvon ja Voitto Seppäsen sekä apul. ylihoit. Pirjo-Riitta Niemen. Myöhem-
min Kansaneläkelaitos oli ilmoittanut, että Helsinkiin asetettaisiin vielä lisäksi kaksi 
muuta sairausvakuutustoimikuntaa, joihin kaupungin olisi valittava vakuutettujen 
olojen tuntemusta edustavat kolme jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
Kun kaupungin edellä valitsemat sairausvakuutustoimikunnan jäsenet ja heidän 
varamiehensä olivat 15.9. pyytäneet vapautusta ko. tehtävästään, kaupunginval-
tuusto päätti myöntää heille vapautuksen 15.10. lukien sekä valita uusiksi jäseniksi 
16.10.1964-31.3.1968 

a) ensimmäiseen sairausvakuutustoimikuntaan valtiot, maist. Maija Björk-
lundin, varat. Onni Turtiaisen ja ent. reht. Maj-Lis Juslinin sekä heidän henkilökoh-
taisiksi varamiehikseen terv.sis. Liisa Koskenon, tal.hoit. Orvo Lahtisen ja sair.hoit. 
Enneli Öhmanin luetellussa järjestyksessä, 

b) toiseen sairausvakuutustoimikuntaan varat. Inkeri Sahlanin, järjestösiht. 
Irja Salmelan ja siht. Anna-Liisa Kuittisen sekä heidän henkilökohtaisiksi varamie-
hikseen rva Aune Salmisen, toimitsija Lempi Lehdon ja toiminnanjoht. Sylvi Nur-
men luetellussa järjestyksessä sekä 

c) kolmanteen sairausvakuutustoimikuntaan os.pääll. Osmo Vesikansan, sair. 
hoit. Toini Nousiaisen ja järj.siht. Erkki Piirosen sekä heidän henkilökohtaisiksi 
varamiehikseen merkonomit Olli Lönnbergin ja Elsa Parosen sekä toimitt. Jukka 
Ala-Häyhtiön luetellussa järjestyksessä (4.3. 179 .§, 7.10. 656 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltolaitosten lääkärien päivystyskorvausten ja lääkärintodistuksista maksettavien 
palkkioiden tarkistaminen, ks. s. 18. 

Huoltolaitosten eräiden viranhaltijain palkkojen tarkistus, ks. s. 15. 
Huoltovirastoon päätettiin 1.1.1965 perustaa seuraavat virat (palkkaluokka ja 

kielitaitoluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): osastosihteerin 
virka (23, IV), kolme kanslistin virkaa (13, IV), sairaanhoitajan virka (13, IV) ja 
viisitoista kodinhoitajan virkaa (7) (9.9. 573 §). 

Verovirastosta muihin tehtäviin siirretyille jäljempänä mainituille viranhaltijoille 
päätettiin suorittaa seuraavat henkilökohtaiset palkanlisät: huolto viraston kontt. 
pääll. Wäinö Leinoselle 27. ja 24. pl:ien välinen erotus sekä viraston kassanhoit. 
Aura Bockströmille 16. ja 10. pl:ien välinen erotus niin kauan kuin he huoltoviras-
tossa hoitavat mainittuja virkojaan (8.1. 34 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa kodinhoitajille kaupungin varoista suori-
tettavan ateriakorvauksen 1.40 mk:ksi aterialta 1.3. lukien (4.11. 724 §). 
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