
2. Kaupunginhallitus, 

täminen 3.30 mk/t, kansliatyö, kanslistille 
5.50 mk/t, vanhemmille toimistoapulaisille 
3.55 mk/t , toimistoapulaisille 3.30 mk/t yli-
työstä maksettavine, työaikalain 17 §:n mu-
kaisine korotuksineen; vaaliluetteloiden kul-

jettaminen vaalikansliasta näyttöpaikalle ja 
takaisin 4 mk/kerralta sekä vaalikaluston ja 
muun -materiaalin huolto sekä järjestely, 
kertakaikkinen korvaus kahdelle henkilölle 
yht. 1 200 mk (18.11. 2 989 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaan-
hoito s air a alain ulkopuolella 

Terveydenhoitoviraston kanslia- ja talous-
osastolle päätettiin palkata tilapäinen osasto-
sihteeri 25. pl:n mukaisin palkkaeduin ajaksi 
1.8.— 31.12., pätevyysvaatimuksena oikeus-
tieteen kandidaatin tai vastaava aikaisempi 
lainopillinen tutkinto (10.6. 1 693 §). 

Tilapäisen ammattientarkastajan viran pä-
tevyysvaatimuksia muutettiin siten, että vi-
ran haltijalta vaaditaan teknillisessä korkea-
koulussa suoritettu diplomi-insinöörin tut-
kinto (3.6. 1 589 §). 

Kahden tp. terveyssisaren ja yhden tp. 
kouluhoitajan virat päätettiin siirtää 17. 
pirsta 18. pl:aan 1.1. lukien (4.2. 344 §). 

Opetus- ja perhepesulan palveluksesta va-
pautuva pesulanhoit. Taina Saksa päätettiin 
palkata terveydenhoitovirastoon hänen sai-
rauslomansa päätyt tyä (22.4. 1 125 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoi-
miston luopumaan poistoluetteloissa n:o 24 ja 
30/1964 mainittujen terveydenhoitoviraston 
saatavien perimisestä ja myönsi 157 mk saa-
tavien poistamiseksi tileistä (18.3. 763 §). 

Ulkoilman puhtausastetutkimuksen ja perus-
kartoituksen toimittaminen. Kaupunginhalli-
tus päätt i esittää, että Työterveyslaitos laa-
tisi yhteistoiminnassa kiinteistöviraston ja 
terveydenhoitoviraston kanssa kaupungin 
alueen ulkoilman pilaantumista koskevasta 
puhtausastetutkimuksesta ja peruskartoituk-
sesta yksityiskohtaisen suunnitelman kustan-
nusarvioineen n. 5 v:n ajalta (3.6. 1 590 §). 

Terveysolojen valvonta. Tilapäisen terveys-
insinöörin viran pätevyysvaatimuksia päätet-

tiin muuttaa siten, että viran haltijalta vaa-
ditaan teknillisessä korkeakoulussa suoritettu 
diplomi-insinöörin tutkinto tai muu akatee-
minen loppututkinto sekä hyvät tiedot ke-
miassa samoin kuin koulutusta ja kokemusta 
teknillisen hygienian alalla. Virka saatiin 
julistaa haettavaksi siten, että hakijat saisi-
vat esittää omat palkkavaatimuksensa (3.6. 
1 589 §). 

Dipl.ins. Hilkka Linnalle päätettiin suorit-
taa 2 016 mk:n suuruinen sopimuspalkka 
kuukaudelta, mikäli hänet palkataan terveys-
olojen valvontaosaston terveysinsinööriksi, 
jonka palkkaamiseen tp. viranhaltijana 28. 
pl:n mukaisin palkkaeduin oli kertomusvuo-
den talousarvioon merkitty määräraha. Palk-
kasopimus päätettiin mikäli mahdollista teh-
dä 3 vuodeksi sopimuspalkkaisten viranhalti-
jain palkkasopimuksia varten vahvistettua 
kaavaketta käyttäen (14.10. 2 670 §). 

Rokotustoiminta. Kaupunginhallitus oikeut-
ti terveydenhoitoviraston esityksessä mai-
nitut virastot ja laitokset suorituttamaan in-
fluenssarokotuksen sellaisille henkilökuntaan-
sa kuuluville, jotka vapaaehtoisesti haluavat 
tulla rokotetuiksi. Rokotteen hankkimista 
varten myönnettiin 30 000 mk. Sairaalalai-
tosten henkilökunnan rokottaminen oli suo-
ritettava sairaalain varmuusvarastoihin han-
kitulla rokotteella (9.2. 377 §). 

A mmattientar kastus. Kaupunginhallitus 
päät t i vahvistaa ins. Sirkka Juseliuksen, 
tekn. Väinö Mäkisen ja rak.mest. Yrjö Nie-
misen vaalin ammattientarkastajan virkoihin 
(4.2. 343 §, 16.12. 3 291 §). 

Ammattienylitark. Raimo Peltosen kanssa 
päätettiin tehdä palkkasopimus 1.3. lukien 
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2. Kaupunginhalli tus, 

virkasuhteessa 2.560 mk:n kuukausipalkalla. 
Palkkaan sisältyvät 1.1. lukien maksetut 
yleiskorotus ja kaksi erillistä lisää. Sopimus 
oli tehtävä ao. palkkaussopimuslomaketta 
käyttäen joko v:n 1967 loppuun taikka tois-
taiseksi, irtisanomisaika 3 kk (4.2. 366 §). 

26. pl:n tp. ammattientarkastajan virka 
päätettiin julistaa haettavaksi myös Raken-
nusinsinööri-nimisessä julkaisussa (yjsto 28.9. 
6 839 §). 

Kaupunkiliiton toimistolta päätettiin pyy-
tää lausunto ammattienylitarkastajan esityk-
sestä, joka koski pienempiä rakennuskorjauk-
sia varten tarvittavien riipputelineiden kiin-
nity slaitteit a koskevien määräysten sisällyt-
tämistä rakennusjärjestykseen (9.12. 3 227 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolat. Lääkintöhallituk-
selle päätettiin ilmoittaa, että kaupunginhal-
litus piti tarpeellisena konsultaatioäitiyspoli-
klinikan perustamista Kätilöopiston yhtey-
teen. Terveydenhoitolautakuntaa kehotettiin 
huolehtimaan järjestelyyn liittyvistä mahdol-
lisista neuvotteluista (19.8. 2 107 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Arava oli suostu-
nut kaupungin esitykseen siitä, että kaupun-
gin omistaman Kiinteistö Oy Yläkiventie 5 
-nimisen yhtiön B-talon G-portaan I kerrok-
sessa sijaitseva 100 m2:n suuruinen huoneisto 
saatiin sen valmistuttua vuokrata Aravan 
kulloinkin vahvistamaa vuokraa vastaan 
neuvola- j a kotisairaanhoitotarkoituksiin, 
kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes 
Myllypuron kansakoulun yhteyteen raken-
nettavat neuvola- ja kotisairaanhoitotilat 
ovat valmistuneet. Mainittuihin tiloihin tar-
vittavan kaluston ja muun välineistön hank-
kimista varten myönnettiin 4 155 mk (11.3. 
709 §, 8.4. 995 §, 29.4. 1 200 §). 

Huoneiston varaaminen Vallilan korttelin 
n:o 585 tontille n:o 10 rakennettavasta kiin-
teistöstä, ks. aluelääkärit. 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin yhteis-
toiminnassa terveydenhoitolautakunnan 
kanssa ryhtymään toimenpiteisiin seuraavien 
huoneistojen hankkimiseksi: yht. n, 208 m2:n 
suuruisten huonetilojen vuokraamiseksi Vuo-

saaresta äitiysneuvolaa, lastenneuvolaa ja 
aluelääkärin vastaanottoa varten (11.11. 
2 946 §); n. 100 m2:n suuruisen huoneiston 
osoittamiseksi äitiysneuvolaa varten Vallilan 
Kiinteistöyhtiöt Oy:n talosta Aravan kul-
loinkin vahvistamasta vuokrasta, talossa 
Raj ametsäntie 32 G olevan huoneiston osoit-
tamiseksi ja kunnostamiseksi lastenneuvo-
laa varten 1.12. lukien (11.11. 2 947) §. 

Kaupunginhallitus päätti kumota v. 1964 
tekemänsä päätöksen Hyvösen lastenkodin 
talossa sijaitsevien kolmen huoneiston vuok-
raamisesta äitiys- ja lastenneuvolatarkoituk-
siin (17.6. 1 771 §). 

Kotisairaanhoitotoimiston ylilääkärin palk-
kiovirka päätettiin toistaiseksi j ättää täyttä-
mättä, kauintaan kuitenkin kertomusvuoden 
loppuun (22.4. 1 120 §). 

Kotisairaanhoitotoimistoon saatiin kau-
punginvaltuuston 23.6. tekemällä päätöksellä 
perustettuihin kolmeen 8. pl:n toimistoapulai-
sen virkaan ottaa niitä haettavaksi julista-
matta vastaavia tehtäviä hoitaneet tp. viran-
haltijat tavanmukaisilla ehdoilla (16.12. 
3 286 §). 

A luelääkärit. Kotisairaanhoitotoimistoon 
päätettiin ajaksi 1.6.—31.12. palkata tp. 
aluelääkäri 17. pl:aa vastaavin palkoin. 
Palkkamenoja varten myönnettiin tarvittava 
määräraha (13.5. 1 342 §). 

Kiinteistölautakuntaa, terveydenhoitolau-
takuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa 
kehotettiin ryhtymään sellaisiin toimenpitei-
siin, että Vallilan kaupunginosan korttelin 
n:o 585 ent. tontin n:o 10 kaakkoispäästä 
muodostetulle tontille aikanaan rakennetta-
vaan kiinteistöön järjestetään pohja- tai en-
simmäiseen kerrokseen n. 500 m2:n suuruinen 
neljän aluelääkärin yhteinen vastaanotto-
huoneisto sairaanhoitoasemineen sekä rönt-
gen- että laboratoriotiloineen ynnä n. 100 
m2:n suuruinen äitiysneuvolahuoneisto (11.11 
2 945 §). 

Malmin aluelääkärin vastaanottohuoneis-
toksi päätettiin toim.joht. P. Aropaltiolta 
vuokrata hänen toimestaan perustettavan 
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2. Kaupunginhallitus, 

asunto-osakeyhtiön talosta Anianpellontie 11 
ensimmäinen kerros, n. 230 m2, vuokra 9 mk/ 
m2/kk lämpöineen. Vuokra-ajan pituus on 10 
v, jonka jälkeen se jatkuu vuoden kerrallaan, 
irtisanomisaika 3 kk, sekä lisäksi eräillä muil-
la ehdoilla (28.1. 271 §). 

Talossa Haavikkopolku 2 oleva Maunulan 
äitiys- ja lastenneuvolahuoneisto päätettiin 
kunnostaa aluelääkärien yhteiseksi vastaan-
ottohuoneistoksi tarpeellisine laboratorio-, 
röntgen- ja kotisairaanhoitotiloineen (11.11. 
2 947 §). 

Harjukatu 7:ssä olevan aluelääkärien yh-
teisvastaanoton laajentaminen, ks s. 192. 

Lääkäripäivien yleisluennoille osallistuvien 
aluelääkärien kurssimaksujen suorittamista 
varten yleisjaosto myönsi 570 mk ja ko. päi-
vien erikoiskursseille osallistuvien aluelääkä-
rien kurssimaksujen suorittamista varten 
840 mk (yjsto 9.11. 7 158 §). 

Kouluterveydenhoito-osastoon kaupungin-
valtuuston 20.10. tekemän päätöksen perus-
teella 1.1.1966 lukien perustettaviin uusiin 
virkoihin saatiin niitä haettavaksi julistamat-
ta ottaa vastaavia tehtäviä hoitaneet tp. 
viranhaltijat tavanmukaisilla ehdoilla (16.12. 
3 287 §). 

Sukupuolitautien poliklinikka. Pielaveden 
terveydenhoitolautakunnalle päätettiin suo-
rittaa 305 mk sukupuolitautia sairastavan 
henkilön kuljettamisesta aiheutuneen laskun 
maksamista varten (yjsto 16.11. 7 204 §). 

Kallion virastotalosta sukupuolitautien po-
liklinikkaa varten varatut huonetilat päätet-
tiin toistaiseksi käyttää muihin tarkoituksiin 
(24.6. 1 853 §). 

Desinfioimislaitoksen johtajan kulloinkin 
määräämille laitoksen henkilökuntaan kuulu-
ville päätettiin 1.8. lukien suorittaa virka-
ajan ulkopuolella ammutuista kyyhkysistä 
60 p/kpl (1.7. 1 923 §). 

Kouluhammashoitolaitoksen 8. pl:n tp. ham-
mashoitajan puolipäivävirka muutettiin 1.3. 
lukien tilapäiseksi hammashoitajan osapäivä-
viraksi palkan määräytyessä 4/7 mukaisesti 
(11.2. 420 §). 

Hammashoitajien kouluttamiseksi päätet-
tiin kouluhammashoitolaitokseen kokeilu-
mielessä palkata 7.1. lukien kauintaan 9 kk:n 
ajaksi viisi hammashoitoharjoittelijaa 300 
mk:n kuukausipalkalla (18.2. 505 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorioon 
1.1.1966 perustettuihin uusiin virkoihin pää-
tettiin niitä haettavaksi julistamatta ottaa 
ko. tehtäviä aikaisemmin hoitaneet tp. viran-
haltijat tavanmukaisilla ehdoilla (2.12. 
3 165 §). 

Merkittiin tiedoksi, että valtioneuvosto oli 
2.9. päättänyt muuttaa v. 1954 tehdyn sopi-
muksen, joka koski kaupungin maidontarkas-
tamon ja terveydellisten tutkimusten labora-
torioiden toimimista elintarvikeasetuksen 48 
§:n mukaisina elintarviketutkimuslaitoksina. 
Muutetun 2 §:n mukaan laajennettiin tervey-
dellisten tutkimusten laboratorion toimialue 
koskemaan myös Espoon kauppalaa (16.9. 
2 411 §). 

Maidontarkastamon ylitarkastajalle ja 
näytteidenottajille päätettiin maksaa maidon 
kestävyyskokeen suorittamisesta johtuvasta 
ylityöstä 1.7. lukien toistaiseksi erillisenä kor-
vauksena 6 y2 tunnin työajan jälkeen muina 
arkipäivinä kuin lauantaina 1 % ensimmäisel-
tä lisätyötunnilta tavallinen tuntipalkka sekä 
sen jälkeisiltä kahdelta ensimmäiseltä tun-
nilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 
%:lla korotettu palkka sekä lauantaisin 4 y2 

tunnin työajan jälkeen seuraavilta 2% lisä-
tunnilta ja näitä seuraavilta 2 ylityötunnilta 
50 %:lla korotettu tuntipalkka sekä vm. yli-
työtunneilta 100 %:lla korotettu tuntipalkka, 
ellei työaikalaissa toisin määrätä. Palkkalau-
takuntaa kehotettiin selvittämään, voidaan-
ko em. viranhaltijoihin soveltaa asiamiestoi-
miston lausunnossa tarkoitettua ns. kausityö-
aikaa (1.7. 1 927 §). 

Työneuvostolle päätettiin esittää, että 
maidontarkastamon yhden autonkuljettajan 
ja kahden työsopimussuhteisen pesijän lepo-
aika saataisiin lyhentää tunnista 30 minuut-
tiin (yjsto 16.11. 7 202 §). 

Puolustuslaitoksen kanssa päätettiin tehdä 
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2. Kaupunginhallitus, 

seuraava sopimus maidon tarkastamisesta 
eräissä puolustuslaitoksen ruokaloissa: 

1 § 
Kunta sitoutuu kerran kalenterikuukaudes-

sa touko-, kesä-, heinä-, elo- ja syyskuun 
aikana, kerran loka-joulukuun aikana ja ker-
ran tammi-huhtikuun aikana, ottamaan em. 
ruokaloissa tarjoiltavista ja ruoanvalmistuk-
seen käytettävistä eri maitolaaduista näyt-
teet kunnan välineillä. Näytteet voidaan ot-
taa sekä varastossa että nautittavaksi tarjolla 
olevasta maidosta. Näytteenoton yhteydessä 
mitataan maidon ja sen säilytyshuoneen tai 
-tilan lämpötila. 

2 § 

Kunnan toimesta näytteet tutkitaan niin 
kuin maidontarkastussäädöksissä määrätään 
jakelupaikoilta otettujen maitonäytteiden 
tutkimuksesta. 

3 § 
Aiheen ilmaantuessa joukko-osasto voi 

pyytää kuntaa tutkimaan 1 §:ssä mainittujen 
näytteiden lisäksi muitakin maitonäytteitä 
tarpeellisessa laajuudessa. 

4 § 

Kunta sitoutuu kuukausittain lähettä-
mään tutkimustulokset kolmena kappaleena 
tämän sopimuksen allekirjoittaneelle joukko-
osastolle. Jos tutkimustulokset antavat aihet-
ta, tehdään välittömästi ilmoitus joukko-
osaston huoltopäällikölle. Tällöin maidon-
tarkastamon johtaja ja huoltopäällikkö sekä 
varuskunnassa toimiva sotilaseläinlääkäri so-
pivat jatkotutkimuksista ja toimenpiteistä. 

5 § 

Tämän sopimuksen allekirjoittanut joukko-
osasto sitoutuu puolivuosittain suorittamaan 
maitonäytteiden ottamisesta ja tutkimisesta 
laskun mukaan kunnalle kussakin ruokalassa 
otetusta 1 §:n mukaisesta ensimmäisestä näyt-
teestä viisi (5) markkaa ja kustakin seuraa-

vasta samalla kertaa otetusta näytteestä 
neljä (4) markkaa kappaleelta. Näytteistä 
suoritettavat maksut sidotaan viralliseen 
elinkustannusindeksiin »lokakuu 1951 = 100» 
siten, että indeksivaihtelut otetaan huomioon 
täysinä prosentteina. Näytteellä ymmärre-
tään tällöin eri maitolajeista ja eri paikoista 
otettuja yksityisiä näytteitä. 3 ja 4 §:ssä mai-
nituista erikoistutkimuksista Puolustuslaitos 
sitoutuu maksamaan kunnalle kohtuullisen 
laskun mukaan. Laskut toimitetaan 2 kappa-
leena tämän sopimuksen allekirjoittaneelle 
joukko-osastolle. 

6 § 

Kunnan maidontarkastamon johtajalla ja 
maidontarkastajalla on oikeus sotilasviran-
omaisten kanssa sovittuina aikoina päästä 
niihin ruokaloihin, joita tämä sopimus koskee. 

7 § 
Puolustuslaitos sitoutuu suorittamaan mat-

kakorvauksena 29 p/km näytteenottokerralta 
sekä asettamaan kulkuneuvon käytettäväksi 
Isosaaren ruokalan näytteiden ottoa varten. 

8 § 
Tämä sopimus koskee myös sotilaskoteja, 

koska niitä on pidettävä maidontarkastus-
asetuksen 8 §:n mukaisina maidonmyynti-
paikkoina ja niitä koskeva tarkastus suorite-
taan ilmaiseksi. 

Sopimus on voimassa kertomusvuoden lop-
puun ja jatkuu sen jälkeen vuoden kerrallaan, 
ellei jompikumpi osapuoli vähintään yhtä 
kuukautta ennen sopimusajan päättymistä 
irtisano sopimusta (22.4. 1 122 §). 

Maidontarkastamon lämmin vesivaraaj an 
korjaukseen päätettiin käyttää enintään 
26 500 mk (9.9. 2 347 §). 

Lääninhallitukselle päätettiin ehdottaa, 
että Helsingin kansanhuoltopiirin piirijohta-
jaksi nimettäisiin kaupungineläinlääk. Karl 
Österholm vapautusta pyytäneen eläinlääk. 
Björn-Ole Engdahlin tilalle (yjsto 10.2. 
5 290 §). 
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2. Kaupunginhallitus, 

Sairausvakuutuslain toimeenpanoa koskevat 
asiat. Kaupunginhallitus päätti, 1) että päivä-
ja äitiysrahahakemusten tekemisestä ja lää-
kärintodistusten tarkistamisesta kaupungin-
hallituksen 12.11.1964 tekemällä päätöksellä 
annetut ohjeet muutetaan palkkalautakun-
nan esityksen mukaisiksi, 2) että päivä- ja 
äitiysrahan tarkkailulomakkeina otetaan käy-
täntöön ehdotetut lomakkeet n:o 2 ja 3 sekä 
3) että palkkalautakunnan toimistolle anne-
taan valtuus tarvittaessa päättää tarkkailu-
lomakkeisiin tarvittavista muutoksista (25.3. 
873 §). 

Kaupunkiliiton toimistolta oli tiedusteltu, 
onko poliisimiehistöön kuuluvalla oikeus saa-
da sairausvakuutuslain perusteella korvausta 
lääkärin määräämistä lääkkeistä tai röntgen-
laitoksessa suoritetusta tutkimuksesta ja 
siellä annetusta hoidosta sekä saako kaupun-
ki sairaus vakuutustoimistosta palautusmak-
sua poliisimiehistön mainituista kuluista. Toi-
misto oli lausunnossaan viitannut poliisilai-
tosten menoista annetun lain 3 §:ään, jonka 
mukaan kaupungit ovat velvolliset antamaan 
poliisimiehistölle ilmaisen lääkärinavun. Lain 
soveltamisesta annetun asetuksen mukaan 
käsittää lääkärinhoito maksuttoman lääkä-
rinavun, ilmaiset lääkkeet ja sideaineet sekä 
tarpeen vaatiessa ilmaisen sairaalahoidon. 
Tällainen hoito annetaan poliisimiehelle, mi-
käli sairaus ei ole itse aiheutettu, tai tapahtu-
nut virantoimituksen ulkopuolella. Jos polii-
simies saa lääkärinhoidon kaupungin kustan-
nuksella, ei hän ole oikeutettu saamaan kor-
vausta sairausvakuutustoimistolta. Mikäli 
kaupunki ei ole velvollinen kustantamaan 
lääkärinhoitoa, on poliisimiehellä luonnolli-
nen oikeus korvaukseen sairausvakuutuslain 
nojalla. Sairausvakuutuslain 29 § edellyttää, 
että ko. korvaus suoritetaan työnantajalle, 
joka tässä tapauksessa on valtio. Kaupungilla 
ei siis ole oikeutta saada mainittuja korvauk-
sia paitsi siten, että valtion sairausvakuutuk-
sen perusteella saamat tulot on otettava huo-
mioon menojen vähennyksenä kaupungin 
lainmukaista kustannusosuutta poliisilaitok-

sen menoihin määrättäessä. Toimisto ilmoitti 
neuvottelevansa sisäasiainministeriön kanssa 
asianmukaisten ohjeiden antamisesta läänin-
hallituksille ja poliisilaitoksille mainittujen 
tulojen huomioimisesta tilityksissä (21.1. 
187 §). 

Liikennelaitosta ja elintarvikekeskusta ke-
hotettiin 1) hakemaan kaupunginhallituksen 
välityksellä »SV 60» lomaketta käyttäen sai-
rausvakuutustoimistolta sairausvakuutuslain 
29 §:n 1 momentin mukaista korvausta henki-
lökunnan lääkintöhuollosta aiheutuneista 
kustannuksista sekä esittämään tarvittavan 
selvityksen v:lta 1964 sairausvakuutusasiain 
toimikunnan 2.2. päivätyn mietinnön sivuilla 
11—13 esitetyn ryhmittelyn edellyttämällä 
tavalla korvauksen saamiseksi ajalta 1.9.— 
31.12.1964, 2) järjestämään kertomusvuoden 
kirjanpitonsa ko. kustannusten osalta kan-
saneläkelaitoksen ohjeiden edellyttämällä ta-
valla, 3) toimittamaan vuosittain lähetettä-
vät selvityksensä kaupunginhallitukselle niin 
ajoissa, että korvaushakemukset voidaan 
panna vireille kultakin vuodelta ennen seu-
raavan vuoden huhtikuun loppua. Edellä 1) 
kohdassa tarkoitettu hakemus on toimitet-
tava kaupunginhallitukselle 25.4. mennessä 
(8.4. 1 023 §). 

Avustukset. Kunnalliselle Terveydenhoito-
yhdistykselle päätettiin suorittaa kertomus-
vuoden jäsenmaksu 200 mk (yjsto 6.4. 
5 717 §). 

Sairaalat 

Sairaalakustannusten vähentämistä koske-
va asia. Kaupunginhallitus asetti v. 1960 
toimikunnan selvittämään, mihin toimenpi-
teisiin olisi ryhdyttävä sairaalakustannusten 
vähentämiseksi potilasta kohden. Toimikun-
nan jätettyä mietintönsä ja sairaalalautakun-
nan sekä järjestelytoimiston annettua asiasta 
lausuntonsa kaupunginhallitus päätti, että 
kaupungin sairaaloissa otetaan asteittain 
käytäntöön sopivassa muodossa lyhytkausi-
raportointi, sen jälkeen kun Kivelän sairaa-
lassa on saatu asiasta riittävästi kokemuksia, 
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että sairaaloissa ryhdytään kokeilemaan ta-
lousarvion pohjaksi laadittavaa toiminta-
suunnitelmaa uusimalla samassa yhteydessä 
sairaaloiden sisäisiä tietojensiirtomenetelmiä 
sekä että sairaala viraston toimesta on seurat-
tava sairaaloiden kustannuksia noudattamal-
la mahdollisuuksien mukaan sairaalatoimi-
kunnan mietinnön liitteenä olevassa käsikir-
jassa esitettyjä periaatteita. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti asettaa em. asioiden ja toi-
menpiteiden uusimisen kehittämiseksi ja so-
veltamiseksi toimikunnan, jonka puheenjoh-
tajaksi valittiin sairaalalautakunnan puheen-
johtaja, ylilääk. Ilkka Väänänen sekä jäse-
niksi apul. ylilääk. Mikko Virkkunen, tal.joht. 
Raimo Kaarlehto ja virastotutk. Inkeri Vau-
raste. Toimikunta oikeutettiin ottamaan sih-
teeri ja kuulemaan asiantuntijoita. Sairaaloi-
den johdolle oli järjestettävä osastokohtaista 
toimintasuunnitelmaa koskeva informaatio-
tilaisuus (14.10. 2 669 §). 

Syöpätautien torjuntatyön ja hoidon järjestä-
mistä koskeva asia. Kaupunginhallitus päätti, 
ettei syöpäkomitean mietintö eivätkä Suo-
men Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön kir-
jeet antaneet toistaiseksi aihetta muihin toi-
menpiteisiin kuin että 1) v:n 1966 talousar-
vioehdotukseen merkittäisiin 150 000 mk 
syöpätautien varhaistoteamista koskevien 
toimenpiteiden tehostamista varten huomi-
oon ottaen erityisesti 40 ja 50 v täyttävien, 
Helsingissä kotipaikkaoikeuden omaavien 
naisten joukkotarkastukset lisätutkimuksi-
n.een, 2) kehottaa sairaalalautakuntaa huo-
lehtimaan neuvotteluista syöpäjärjestöjen 
kanssa em. toimenpiteisiin liittyvistä sopi-
muksista sekä kaupungin osalta periaatteel-
lisluonteisesti syöpäkomitean ehdotuksista 
II—IV ja tekemään aikanaan kaupunginhal-
litukselle esitykset mainitun määrärahan 
käyttämisestä. Suomen Kaupunkiliitolle pää-
tettiin tehdä esitys sellaisiin toimenpiteisiin 
ryhtymisestä, että ko. toiminnasta aiheutu-
neet kustannukset korvattaisiin kokonaan 
valtion varoista tai että tähän tarkoitukseen 
saataisiin ainakin sama valtionavustus kuin 

vastaavaan avo- ja sairaanhoitotoimintaan 
(18.10. 2 691 §). 

Sairaalalääkärien päivystysaikana suoritta-
man aktiivisen työn korvaaminen. Kaupungin-
hallitus päätti, että mainittu työ saadaan 
edelleen kertomusvuoden aikana korvata 
sairaalalautakunnan hallintojaoston harkin-
nan mukaan myös vapaa-ajan muodossa kau-
punginhallituksen v. 1963 (ks. s. 193) päättä-
min perustein ja ehdoin (4.2. 345 §). 

Lääkäreiden vakuuttaminen päivystysaikana 
mahdollisesti sattuvan tapaturman ja pahoin-
pitelyn varalta. Kaupunginhallitus päätti, 
että kaupungin sairaalakeskuksen lääkäripäi-
vystykseen osallistuvalle lääkärille suorite-
taan päivystystyössä hänestä riippumatto-
masta syystä kohdanneen tapaturman tai vä-
kivallan johdosta kaupungin varoista korva-
usta samojen perusteiden mukaan kuin tapa-
turmavakuutuslaissa on säädetty korvauk-
sesta yksityisoikeudellisessa työsuhteessa ole-
vaa työntekijää kohdanneesta tapaturmasta. 
Korvaus suoritetaan sillä edellytyksellä, että 
lääkäri siirtää vahinkotapahtumaan perustu-
vat muut mahdolliset korvaussaatavansa 
kaupungille (14.4. 1 061 §). 

Viransijaisina toimiville lääketieteen kandi-
daateille maksettava sairaalalisä. Kaupungin-
hallitus päätti, että lääketieteen kandidaa-
teille saadaan, mikäli heitä palkataan lääkin-
töhallituksen hyväksyminä viransijaisina hoi-
tamaan apulaislääkärin virkoja kaupungin 
sairaaloissa tai huoltolautakunnan alaisissa 
laitoksissa tahi osastolääkärin virkoja Nikki-
län ja Röykän sairaaloissa, maksaa toistai-
seksi kertomusvuoden alusta lukien valtion 
A 22 palkkausluokan mukaisen palkan lisäksi 
sairaanhoitolaitosten eräisiin palkkakustan-
nuksiin annettavan valtionavun perusteista 
annetun asetuksen mukainen, kulloinkin voi-
massa oleva sairaalalisä kuukaudessa (9.9. 
2 346 §). 

Sairaalalautakuntaa oli v. 1963 kehotettu 
pidättymään esittämästä tilapäisten virkojen 
vakinaistamista kunnes sairaalatoimikunta 
olisi saanut työnsä päätökseen. Päätöksen 
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johdosta lautakunta oli huomauttanut, että 
hoitohenkilökuntapulan vuoksi oli vaikeam-
paa saada henkilökuntaa tilapäiseen virka-
suhteeseen kuin vakinaisiin virkoihin. Ohjeen 
noudattaminen vaikeutti työtä sairaaloissa. 
Kaupunginhallitus päätti peruuttaa päätök-
sensä ko. osalta (14.4. 1 057 §). 

Sairaalan vastuunalaisen lääkärin nimeä-
minen. Lääkintöhallituksen ilmoitettua, ettei 
apulaisylilääkäriä voida pitää apteekkitava-
ra-asetuksen 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu-
na sairaalan vastuunalaisena lääkärinä, yleis-
jaosto kehotti sairaalalautakuntaa viipymät-
tä tekemään esityksen ko. vastuunalaisen 
lääkärin nimeämisestä (yjsto 7.7. 6 352 §). 

Kaupungin sairaalain eräiden lääkärien 
yksityisvastaanottojen järjestäminen sairaa-
loissa. Lääkintöhallitukselle päätettiin tehdä 
esitys, että eräiden kaupungin sairaaloiden 
lääkäreille, joita oli yhteensä 17, saataisiin 
myöntää oikeus käyttää sairaalain välineitä 
ja hoitohenkilökuntaa yksityispotilaiden vas-
taanottoon kertomusvuoden aikana. Lääkin-
töhallituksen suostuttua esitykseen kaupun-
ginhallitus päätti lähettää lääkintöhallituk-
sen kirjeet sairaalalautakunnalle, jonka tulisi 
tehdä sopimus ao. lääkäreiden kanssa näiden 
oikeudesta käyttää kertomusvuoden loppuun 
sairaalain välineitä ja hoitohenkilökuntaa esi-
tettyyn tarkoitukseen v. 1963 (ks. s. 194) 
määrätyillä ehdoilla. Yksityisvastaanotoilla 
käytettävästä sairaalan henkilökunnasta, vä-
lineistä ja sairaalatiloista on pidettävä käytön 
seuraamista j a korvauksen määräämistä var-
ten käyttö- tai päiväkirjaa. Sairaalalautakun-
nan on myös huolehdittava siitä, että lääkä-
rien varsinaista työaikaa sekä yksityisvas-
taanottoa varten vahvistettuja määräyksiä 
noudatetaan samoin kuin sitä, että kaupunki 
saa sairaalaliiton suosituksessa edellytetyt 
täydet korvaukset. Vuodeksi 1966 esitettiin 
vastaavien oikeuksien myöntämistä yht. 
23:lle eri sairaaloiden lääkärille (8.4. 997 §, 
13.5. 1 341 §, 23.12. 3 364 §). 

Apuhoitajakoulutuksen järjestäminen. Kau-

punginhallitus päätti hyväksyä sairaalalauta-
kunnan esittämän kaupungin apuhoitajakou-
lun opetusohjelman, jonka myös lääkintöhal-
litus hyväksyi. Apuhoitajakoulua varten 
päätettiin 1.3. lukien vuokrata n. 5 v:ksi ta-
lossa Unioninkatu 45 aluelääkärin 275 m2:n 
suuruinen vastaanottohuoneisto 4.50 mk/m2 

vastaavasta 1 237.50 mk:n kuukausivuokras-
ta siten, että sanottu perusvuokra vastaa 
elinkustannusindeksin tammikuun 165 pis-
telukua ja maksettava vuokra on sidottu 
elinkustannusindeksin nousuun. Huoneistos-
sa saatiin suorittaa pienehköjä muutos- ja 
korjaustöitä (4.2. 346 §). Apuhoitajakoulun 
toiminnan aloittamisesta aiheutuneita kus-
tannuksia varten kaupunginhallitus myönsi 
40 683.60 mk. Samalla päätettiin koulun 
perustamissuunnitelma esittää valtioneuvos-
tolle valtionapukysymyksen ratkaisemista 
varten (19.8. 2 108 §, 26.8. 2 212 §, 30.12. 
3 419 §). 

Apteekkioikeuksien anomisesta kaupungin 
sairaanhoitolaitoksia varten päätettiin pyytää 
apt. Urpo Aarnion lausunto (yjsto 23.3. 
5 590 §). 

Toimistoapulaisten palkkaaminen sairaa-
lain vuodeosastoille. Sairaanhoitohenkilökun-
nan vapauttamiseksi sellaisista tehtävistä, 
jotka eivät edellytä sairaanhoitokoulutusta, 
päätettiin sairaalain vuodeosastoille kokeilu-
mielessä palkata enintään 10 toimistoapulais-
ta 1.7. lukien. Tarkoitukseen saatiin käyttää 
enintään 40 000 mk. Kaupunginhallitukselle 
olisi kertomusvuoden lopussa annettava selos-
tus kokeilun tuloksista (10.6. 1 697 §). 

Influenssaepidemiapotilaiden hoitoon tar-
vittavan ylimääräisen työsopimussuhteisen 
henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvia 
menoja varten kaupunginhallitus myönsi 
32 000 mk (25.2. 588 §). 

Sairaaloiden perushankintojen suorittami-
nen. Sisäasiainministeriölle päätettiin lähet-
tää paikallissairaalain, mielisairaalain ja tu-
berkuloosihuollon kertomusvuoden kaluston 
perushankintoja koskevat anomukset ja oike-
uttaa sairaalalautakunta suorittamaan kii-
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reelliset hankinnat valtionapuasian ratkaisua 
odottamatta (1.7. 1 926 §). 

Vuokra-auton käyttö virka-ajoissa. Sairaala-
virastolle sekä Auroran, Hesperian, Kivelän 
ja Marian sairaaloille myönnettiin toistaiseksi 
oikeus käyttää vuokra-autoa virka-ajoihin 
kaupunginhallituksen 23.1.1964 tekemän pää-
töksen mukaisilla ehdoilla ja siten, että luvan 
kussakin yksityistapauksessa myöntää sai-
raalaviraston osalta sairaalatoimen toimitus-
johtaja ja kansliaosaston osastopäällikkö 
sekä sairaaloiden osalta kunkin sairaalan joh-
taja ja talouspäällikkö (yjsto 23.3. 5 592 §). 

Sairaalalaitoksia esittelevän lehtisen painat-
taminen. Sairaalavirastoa kehotettiin yhteis-
toiminnassa kaupunginkanslian tiedotuspääl-
likön kanssa valmistelemaan ja laatimaan 
kaupungin sairaalalaitoksia esittelevä julkai-
su siten, että sairaalatointa johtava apu-
laiskaupunginjohtaja hyväksyisi lopullisen 
sanamuodon ja ettei tekstisuunnittelusta 
suoritettaisi eri korvausta. Kustannukset ei-
vät saisi nousta yli 6 150 mk:n. Julkaisua saa-
tiin painaa 500 kpl suomenkielistä, 500 kpl 
ruotsinkielistä, 500 kpl saksankielistä ja 1 000 
kpl englanninkielistä laitosta (21.10. 2 733 §). 

Sairaaloissa toimivilta kotitalousharjoitteli-
joilta päätettiin 1.9. lukien periä 1.40 mk/ 
aterialta (2.9. 2 273 §). 

Sairaalaviraston j är j estely toimistossa 
avoinna oleva työntutkijan virka päätettiin 
julistaa haettavaksi myös Sairaalalehdessä 
(yjsto 2.3. 5 442 §). 

Sairaalaviraston sairaalakeskuksen välit-
tämän potilaskäynnin yhteydessä tapahtu-
neen puukotuksen lääket. lis. Arvi Kahrille 
aiheuttamasta vahingosta ja työansion mene-
tyksestä päätettiin suorittaa yht. 449 mk:n 
suuruinen korvaus tavanmukaisilla ehdoilla 
(yjsto 16.2. 5 330 §). 

Auroran sairaalaan päätettiin palkata tp. 
patologiylilääkäri valtion B 1 palkkausluo-
kan mukaisella palkalla ajaksi 1.6.—31.12. 
Palkkamenoja ja sairaalalisiä varten myön-
nettiin tarvittava määräraha. Lääkintöhalli-
tus hyväksyi palkkaus-, eläke- ym, menot val-

tionapuun oikeuttaviksi viran perustamisesta 
lukien sillä ehdolla, ettei Kivelän ja Hesperian 
sairaalan avoinna olevaa patologilääkärin 
virkaa täytettäisi (29.4. 1 203 §, 5.8. 2 012 §). 
Virkaan valittiin sittemmin joulukuun ajaksi 
lääket. ja kir. tri Johan Ahlqvist (28.10. 
2 787 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli hyväksynyt seuraavien virkojen palkkaus-
menot valtionapuun oikeuttaviksi kustannuk-
siksi: Auroran, Kivelän, Malmin ja Marian 
sairaalain eräiden lääkärinvirkojen palkkaus-
menot (4.3. 640 §); yhden apulaislääkärin vi-
ran muuttamisesta osastolääkärin viraksi 
aiheutuneet menot (28.1. 274 §, 4.3. 643 §) 
sekä yhden toimistoapulaisen palkkausmenot 
(23.12. 3 362 §). 

Sairaalaan saatiin palkata 6. pl:n tp. vä-
linehoitoapulainen valtionapuasian ratkaisua 
odottamatta (18.11. 3 017 §). 

Sairaanhoitajakoulun uusitun ohjelman 
Auroran sairaalassa aiheuttama työvoima-
pula päätettiin, paitsi sairaalan sisäisten 
järjestelyjen ohella, hoitaa käyttämällä 
tarkoitukseen sairaalassa harjoittelemassa 
olevia apuhoitajakoulun oppilaita (9.9. 
2 345 §). 

Yleisjaosto päätti, että sairaalaan saadaan 
hankkia 5 Asavisio 1432 -merkkistä televisio-
vastaanotinta (yjsto 2.3. 5 441 §). 

Eräistä vanhainkodeista, Kivelän sairaa-
lasta ja Keskuspesulasta päätettiin eräät 
liinavaate-erät siirtää Auroran sairaalan omis-
tukseen (yjsto 5.1. 5 035 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Auroran sairaa-
lan käyttämään pääomamenoihin merkittyjä 
korjaus- ym. määrärahoja (5.8. 2 011 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti hyväk-
syä sairaalan rakennuksen n:o 16 V kerrosta 
koskevat talorakennusosaston laatimat muu-
tospiirustukset rakennusselityksineen ja kus-
tannusarvioineen (10.6. 1 694 §). 

Kuvanveist. Pekka Kontiolta tilatun, sai-
raalan piha-alueelle tulevan taideteoksen 
hinta 42 000 mk päätettiin sitoa v:n 1964 
kesäkuun elinkustannusindeksiin (28.1. 252 §). 
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Kivelän sairaala. Kaupunginhallitus päätti, 
sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto 
myöntää tarvittavat varat, oikeuttaa sairaa-
lalautakunnan palkkaamaan viranhaltijat 
jäljempänä mainittuihin v:n 1966 talousar-
vioehdotukseen alustavasti perustettavaksi 
merkittyihin tilapäisiin virkoihin, siten että 
haettavaksi julistaminen tapahtuisi kerto-
musvuoden marras-joulukuussa: valtion B 2 
palkkausluokkaan kuuluva sisätautien yli-
lääkäri, valtion A 28 palkkausluokkaan kuu-
luva osastolääkäri ja kaksi valtion A 22 palk-
kausluokkaan kuuluvaa apulaislääkäriä. Lää-
kintöhallitukselle päätettiin esittää, että vi-
roista aiheutuneet palkkausmenot hyväksyt-
täisiin valtionapuun oikeuttaviksi kustan-
nuksiksi (11.11. 2 944 §). 

Kivelän ja Hesperian sairaalain yhteen tp. 
erikoissairaanhoitajan virkaan päätettiin ot-
taa sijainen siihen asti, kunnes virkaa koske-
va valtionapuasia olisi ratkaistu (14.4. 
1 056 §). Edellä mainittujen sairaalain avoin-
na oleva tp. patologilääkärin virka ja leipojan 
virka päätettiin toistaiseksi jättää täyttä-
mättä (22.4. 1 123 §, 29.4. 1 203 §). 

Eräiden lääkärinvirkojen palkkausmenojen 
valtionavut, ks. s. 124. 

Kivelän sairaalassa konsultoivalle reuma-
ortopedille päätettiin suorittaa palkkiona 20 
mk ensimmäisestä potilaasta ja 10 mk kusta-
kin seuraavasta potilaasta saman konsultaa-
tiokäynnin yhteydessä (9.9. 2 344 §). 

Kivelän ja Hesperian sairaalan huoltomie-
helle Erkki Laineelle päätettiin suorittaa niil-
tä tunneilta, jolloin hän joutuu toimimaan 
tilapäisesti auton- ja traktorinkuljettajana 
muutoin kuin vuosilomien tai kaupungin vir-
kasäännön mukaisten sairauslomasijaisuuk-
sien aikana, auton- ja traktorinkuljettajan vi-
ran ja oman virkansa palkkauksen välinen 
erotus tuntipalkan mukaan laskettuna (14.4. 
1 058 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääninoi-
keuden päätökseen, jonka mukaan kaupunki 
oli velvoitettu suorittamaan Kivelän ja Hes-
perian sairaalain kirjanp. Erkki Tuunaselle 

tämän vaatimilta ajoilta ne palkkaedut, jotka 
kuuluvat ko. sairaaloiden talouspäällikön vir-
kaan, vähennettynä sillä summalla mikä hä-
nelle mahdollisesti jo aikaisemmin oli suori-
tettu (25.3. 875 §). 

Eräs em. sairaalain toimistoapulainen oike-
utettiin suorittamaan ylityötä 200 tunnin 
enimmäismäärän ylittäen (yjsto 6.4. 5 716 §). 

Lääkintöhallitus oli kehottanut kaupunkia 
esittämään paikallissairaaloiksi hyväksytty-
jen Kivelän ja Marian sairaalan tarkistetun 
toimintasuunnitelman lääkintöhallituksen 
hyväksyttäväksi, koska niiden toiminta Mei-
lahteen rakennettavan sisätautien ja kirur-
gian klinikoiden valmistuttua tulisi huomat-
tavasti muuttumaan. Tällöin päättyisi mm. 
lääketieteen opiskelijain opetus mainituissa 
sairaaloissa. Sairaalalautakunnan mielestä 
yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman laa-
timinen ei toistaiseksi ollut aiheellista, koska 
uudet klinikat eivät olleet toiminnassa, eikä 
niiden vaikutusta sairaanhoidon kokonaisti-
lanteeseen sen takia voitu arvioida. Lauta-
kunta yhtyi lääkintöhallituksen kantaan sii-
nä, että keskussairaalassa olisi hoidettava 
potilaat, joiden sairauden tutkiminen ja hoito 
vaatii erityisiä tutkimus- ja hoitomahdolli-
suuksia. Opetustarkoituksessa tullaan Mei-
lahden klinikoilla hoitamaan myös huomatta-
va määrä tavallisia sairauksia potevia. Täl-
löin joutuvat kaupungin sairaalat hoitamaan 
päivystystapauksina potilaita, jotka kuuluisi-
vat keskussairaalassa hoidettaviin. Kaupun-
gin sairaaloiden lääketieteellinen taso olisikin 
sen vuoksi pidettävä huomattavan korkeana. 
Lisäksi joutuu kaupunki huolehtimaan pitkä-
aikaisesti sairaiden potilaiden hoidon järjes-
tämisestä. Keskussairaalassa opetustarkoi-
tuksessa hoidettavat olisi lautakunnan mie-
lestä otettava määrätyltä alueelta. Aluejako 
olisi järjestettävä siten, että jokainen sairaala 
ottaisi mainitunlaiset potilaat sille osoitetulta 
alueelta. Keskussairaalan ja kaupungin sai-
raaloiden välisen yhteistoiminnan kehittä-
minen olisi erittäin tärkeä mm. sairaansijojen 
tehokkaan käytön kannalta. Kaupunginhal-
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litus päätti lääkintöhallitukselle esittää edellä 
esitetyn mukaisen lausunnon (18.11. 3016 §). 

Valtionapuasian ratkaisua odottamatta 
päätettiin Kivelän sairaalaan hankkia Drä-
ger-merkkinen happiteltta sekä Kivelän ja 
Hesperian sairaalain keskuslaboratorioon au-
toanalyzer lisälaite (1.4. 921 §, 30.12. 3 417 §). 

Sisäasiainministeriön päätökseen, joka kos-
ki rakennuksen n:o X perustamiskustannus-
ten hyväksymistä valtionavun suorittamista 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan, päätet-
tiin hakea muutosta (28.1. 273 §). 

Sairaalalautakuntaa kehotettiin yhteistoi-
minnassa yleisten töiden lautakunnan kanssa 
ryhtymään sellaisiin sairaalan korva-, nenä-
ja kurkkutautien osaston uudelleen sijoitta-
mista koskeviin toimenpiteisiin, että vuode-
ja leikkausosasto siirrettäisiin rakennukseen 
n:o 9, jolloin poliklinikka jätettäisiin entisiin 
huonetiloihin. Muutostöitä varten myönnet-
tiin tarvittavat määrärahat. Lääkintöhalli-
tukselta olisi anottava, että työt hyväksyttäi-
siin valtionavustuksia koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan (4.11. 2 861 §). 

Kivelän sairaalan alueella oleviin tornita-
loihin sekä rakennukseen n:o IX päätettiin 
hankkiakeskustelevisioantenn.it (5.8. 2 011 §). 

Kivelän sairaalan käytöstä poistetut irtai-
mistoesineet päätettiin korvauksetta luovut-
taa Marian Sairaskoti-Säätiölle sillä ehdolla, 
ettei kaupungille aiheutuisi kuljetus- eikä 
muita kustannuksia (yjsto 16.2. 5 332 §). 

Yleis jaosto päätti, että Kivelän, Hesperian 
ja Nikkilän sairaaloiden henkilökunta saa 
lähiseudun sairaaloihin tehtävillä kilpailu-
matkoilla käyttää sairaalain autoja enintään 
kolme kertaa vuodessa sillä ehdolla, että sai-
raalan talouspäällikkö hyväksyy autonkul-
jettajaksi valitun henkilön ja et tä sairaalan 
urheilukerho vastaa kuljettajalle maksetta-
vasta palkasta (yjsto 22.6. 6 236 §). 

Malmin sairaalaan päätettiin valita seu-
raavat viranhaltijat: valtion A 30 palkkaus-
luokkaan kuuluvaan ylilääkärin virkaan 1.10. 
lukien lääket. lis. Armi Niemi (23.9. 2 476 §); 
ajaksi 1.2.—31.12.1966 tp. laboratorioylilää-

käri valtion A 30 palkkausluokan mukaisella 
palkalla sillä ehdolla, että lääkintöhallitus hy-
väksyy palkkausmenot valtionapuun oikeut-
taviksi kustannuksiksi ja siten, ettei tp. labo-
ratoriolääkärin virkaa täytettäisi (16.12. 
3 289 §) sekä 7. pl:n toimistoapulainen ja 5. 
pl:n tp. sairaala-apulainen valtionapuasian 
ratkaisua odottamatta (18.11. 3 017 §, 23.12. 
3 363 §). 

Malmin sairaalan eräiden lääkärien palk-
kausmenojen valtionapu, ks. s. 124. 

Sairaalan konsultoivalle patologille päätet-
tiin 1.5. lukien toistaiseksi suorittaa 120 mk:n 
suuruinen palkkio ruumiinavausta kohti ja 
10 mk:n korvaus käyntikerralta oman auton 
käyttämisestä (8.4. 996 §). 

Kaksi sairaalan huoltomiestä oikeutettiin 
kertomusvuoden aikana suorittamaan, ylitöi-
tä 200 tunnin enimmäismäärän ylittäen. Mai-
nitut työt olisi kuitenkin vastaisuudessa pyrit-
tävä järjestämään ilman ylitöitä (yjsto 26.10. 
7 065 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä sisäasiain-
ministeriön päätökseen, joka koski sairaalan 
v:n 1963 perushankintojen hyväksymistä val-
tionavun suorittamista koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan (28.1. 272 §). 

Eräältä henkilöltä Malmin sairaalassa anas-
tetun talvitakin ym. asusteiden korvaamista 
varten yleisjaosto myönsi 279 mk tavanmu-
kaisilla ehdoilla (yjsto 10.8. 6 498 §). 

Marian sairaala. Sairaalalautakunnan ju-
listettua Marian sairaalan avoinna olevan 
kirurgian osaston ylilääkärin viran haetta-
vaksi 30 p:n hakuajoin virkaan valittiin 1.5. 
lukien valtion B 2 palkkausluokan mukaisella 
palkalla prof. Lars Hagelstam tavanmukai-
silla ehdoilla. Lääkintöhallitusta pyydettiin 
antamaan prof. Hagelstamille määräys ko. 
virkaan. Sittemmin kaupunginhallitus mää-
räsi prof. Hagelstamin Marian sairaalan joh-
tajaksi 1.11. lukien. Samalla päättyi 31.10. 
lukien ylilääk. Carl-August Hernbergille an-
nettu määräys toimia sairaalan johtajana 
(21.1. 211 §, 28.1. 275 §, 29.4. 1 204 §, 7.10. 
2 604 §). 
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Valtionapuasian ratkaisua odottamatta Ma-
rian sairaalaan palkattiin seuraavat viranhal-
tijat: ajaksi 1.7.—31.12. tp. sairaanhoitaja 13. 
pl:n mukaisella palkalla ja tp. apuhoitaja 9. 
pl:n mukaisella palkalla (22.4. 1 121 §, 21.10. 
2 735 §) sekä mikäli kaupunginvaltuusto 
myöntää tarvittavat varat, seuraavat v:n 
1966 talousarvioehdotukseen alustavasti mer-
kityt tp. virat siten, että haettavaksi julista-
minen tapahtuu kertomusvuoden marras-
kuussa: valtion A 30 palkkausluokkaan kuu-
luva apulaisylilääkärin virka ja kaksi valtion 
A 22 palkkausluokan apulaislääkärin virkaa 
(28.10. 2 790 §). Lääkintöhallituksen suostu-
muksen mukaisesti kaupunginhallitus myönsi 
tarvittavan määrärahan kahden tp. apulais-
lääkärin palkkaamiseksi valtion A 22 palk-
kausluokan mukaisella palkalla ajaksi 1.9.— 
31.12. sairaalan kirurgian osastoa varten (1.7. 
1 931 §, 2.9. 2 272 §). 

Merkittiin tiedoksi, ettei lääkintöhallitus 
ollut hyväksynyt kaupunginhallituksen 22. 
10. 1964 tekemää esitystä tp. apulaislääkärin 
palkkaamisesta sairaalan kirurgian osastolle, 
koska verisuonikirurgian alaan kuuluvien sai-
rauksien hoito ei kuulunut paikallissairaalain 
tehtäviin (25.2. 585 §). 

Marian sairaalain eräiden lääkärien palk-
kausmenojen valtionapu, ks. s. 124. 

Sairaalan yksi apulaisy lihoit ajan virka pää-
tettiin toistaiseksi jättää täyttämättä (23.9. 
2 475 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 
vahvistanut Marian sairaalan sairaansija-
määräksi 29.3. lukien 398, mistä sisätautien 
osastolla on 220 sairaansijaa, näistä 7 mu-
nuaiskojeosastolla ja 135 Laakson sairaalasta 
yleissairauksia varten saaduissa tiloissa, sisä-
tautien osastolla 178 sairaansijaa, näistä 133 
yleiskirurgisia j a 45 urologisia sairauksia pote-
ville (25.3. 846 §, 14.4. 1 055 §). Myöhemmin 
kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhal-
litukselle, että 1.5. lukien vahvistettaisiin si-
sätautien sairaansijaluvuksi 224. Myönteises-
sä tapauksessa muutettaisiin yksi neuvottelu-
huone potilashuoneeksi. Muutostöitä varten 

myönnettiin enintään 12 000 mk ja kaluston 
hankintoja varten enintään 3 400 mk (22.4. 
1121 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääkintö-
hallituksen päätökseen, joka koski sairaalan 
v:n 1962 irtaimiston perushankintojen val-
tionapua (14.1. 117 §). 

Marian sairaalan edesmenneen johtajan, 
prof. Pauli Tuovisen hautajaistilaisuudessa 
päätettiin kaupungin puolesta laskea seppele 
(yjsto 19.1. 5 091 §). 

Hesperian sairaalan ylilääkärin prof. Asser 
Stenbäckin anottua eroa virastaan kaupun-
ginhallitus päätti myöntää hänelle eron 1.10. 
lukien. Sairaalan johtajan tehtäviä, määrät-
tiin toistaiseksi sijaisena hoitamaan sairaalan 
ylilääk. Carl Borgström (23.9. 2 478 §, 21.10. 
2 736 §). 

Valtionapuasian ratkaisua odottamatta 
päätettiin sairaalaan palkata 13. pl:n tp. lää-
kintävoimistelija (21.10. 2 737 §). 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen pää-
tös, joka koski Hesperian ja Nikkilän sairaa-
lain eräiden virkojen palkkauksesta saatavaa 
valtionapua (25.2. 583 §, 11.3. 710 §). 

Hesperian sairaalaan päätettiin hankkia 
kolme Asavisio-merkkistä televisiovastaan-
otinta. Tarvittava määräraha myönnettiin 
v:n 1963 talousarvion ao. tilin säästyneestä 
määrärahasta (yjsto 16.3. 5 544 §). 

Lääkintöhallituksen hyväksyttäväksi pää-
tettiin lähettää sairaalan rakennuksen n:o 1 
peruskorjaustyötä koskevat tarkistetut luon-
nospiirustukset sekä selvitykset korjattavien 
tilojen aikaisemmasta käytöstä sekä niiden 
käyttösuunnitelmasta korjaustyön jälkeen 
(16.9. 2 412 §). 

Hesperian sairaalan Kammion osaston 
käytössä ollut 14. kaupunginosan korttelin 
n:o 478 tontilla n:o 6 sijaitseva rakennus pää-
tettiin purkaa ja myöntää työtä varten tar-
vittava määräraha (12.8. 2 063 §). 

Kallion osasto. Kaupunginhallitus päätti 
esittää lausuntonaan lääkintöhallitukselle, 
että ko. osaston apulaisylilääkärin viran 
palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin 
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myönnettäisiin valtionapu valtion A 30 palk-
kausluokan mukaisesti (16.9. 2415 §). 

Haagan osastoon päätettiin valtionapuasian 
ratkaisua odottamatta palkata seuraavat vi-
ranhaltijat: ajaksi 16.3.—31.12. tp. osasto-
lääkäri (A 27) ja tp. käsityönohjaaja (12) sekä 
työsopimussuhteeseen työpajan esimies, kuu-
kausipalkka 500 mk (11.3. 711 §); ajaksi 1.9. 
—31.12. apulaislääkäri (A 22), sairaalapsyko-
logi (25), sosiaalihoitaja (17), osastonhoitaja 
(16), erikoissairaanhoitaja (14), toimintatera-
peutti ja nuoriso-ohjaaja (13). Työsopimus-
suhteisen henkilökunnan palkkauksesta olisi 
hankittava palkkalautakunnan lausunto. 
Työsopimussuhteinen työpajan esimies olisi 
jätettävä palkkaamatta sen jälkeen, kun osas-
topäälliköksi otettava henkilö ryhtyisi tehtä-
viään hoitamaan (1.7. 1 925 §); v:ksi 1966 
kaksi osastolääkäriä (A 28), sosiaalihoitaj a 
(17), osastonhoitaja (16), erikoissairaanhoita-
ja (14), neljä sairaanhoitajaa (13), sairaala-
apulainen (5) sekä naispuolinen ja miespuoli-
nen työsopimussuhteinen käsityönohjaaja, 
autonkuljettaja, huoltomies ja kaksi sairaala-
apulaista (23.12. 3 366 §). 

Haagan osaston talous- ja hallintoasiain 
hoidosta päätettiin Hesperian ja Kivelän sai-
raalain talouspäällikölle suorittaa kertakaik-
kisena korvauksena 1 000 mk ajalta 1.1.— 
30.9. sekä toistaiseksi 150 mk/kk siitä lukien, 
kun osasto aloittaisi toimintansa, aikaisintaan 
kuitenkin 1.10. alkaen. Sairaalalautakuntaa 
kehotettiin selvittämään, mitä mahdollisuuk-
sia olisi luopua eräiden sairaalain talouspääl-
liköille maksettavista erillisistä kuukausipalk-
kais ta (26.8. 2 214 §). 

Sen jälkeen kun oli todettu, ettei nuoriso-
osaston siirtäminen Haagan osaston yhtey-
teen olisi tarkoituksenmukaista, kaupungin-
hallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle 
osaston toimintasuunnitelman muuttamista 
siten, että sen kokonaissairaansijaluvuksi 
vahvistettaisiin 92, joista kuntouttamislai-
toksessa olisi 46, päiväsairaalassa 32 ja yösai-
raalassa 14 sairaansijaa sekä että osasto saisi 
aloittaa toimintansa 16.11. alkaen. Hankin-

toja suoritettaessa olisi huomioitava muuttu-
nut toimintasuunnitelma. Lisäksi olisi kau-
punginhallitukselle toimitettava selvitys osas-
ton henkilökunnan ja toiminnan välisestä 
suhteesta sen jälkeen, kun osasto olisi toimi-
nut n. vuoden ajan. Myöhemmin merkittiin 
tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoitus Haagan 
osaston toimintasuunnitelman vahvistami-
sesta. Samalla kaupunginhallitus kehotti sai-
raalalautakuntaa huolehtimaan siitä, että 
osaston sairaansijaluku esitettäisiin uudelleen 
vahvistettavaksi ennen lääkintöhallituksen 
asettaman määräajan umpeen kulumista 
(18.11. 3 019 §, 23.12. 3 361 §). 

Haagan osaston kaluston ja eräiden laittei-
den hankkimista varten kaupunginhallitus 
myönsi yht. 187 626 mk. Hankinnat saatiin 
suorittaa valtionapuasian ratkaisua odotta-
matta, kuitenkin aiheettomia hankintoja 
välttäen asteettain, toiminnan laajentumi-
sen mukaisesti. Osaston käyttö- ja kunnos-
sapitokustannuksia varten kaupunginhallitus 
myönsi 80 000 mk (17.6. 1 770 §, 19.8. 
2 109 §, 26.8. 2 211 §, 21.10. 2 734, 2 738 §) 
sekä rakennusten korjaus- ja muutostöiden 
loppuun suorittamista varten 57 300 mk 
(24.6. 1 852 §). 

Nikkilän sairaalan tp. ylilääkärin Aili Koi-
viston virkamääräys uudistettiin edelleen 
1.1. lukien toistaiseksi, kauintaan kuitenkin 
kertomusvuoden loppuun tai kunnes toisin 
määrätään. Lääkintöhallitus ilmoitti anta-
neensa 9.2. hänelle määräyksen ko. virkaan 
(14.1. 119 §, 18.2. 508 §). Myöhemmin kau-
punginhallitus myönsi lääket. lis. Koivistolle 
eron sanotusta virasta 16.3. lukien ja päätti, 
että virka julistetaan haettavaksi (21.1. 
206 §). Virkaan valittiin ajaksi 1.6.—31.12. 
lääket. lis. Eero Hellaakoski, jolle lääkintö-
hallitus antoi määräyksen virkaan 2.6. (26.5. 
1 516 §, 17.6. 1 768 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan palkkaamaan ajaksi 16.2.—31.12. 
Nikkilän sairaalaan neljä tp. mielisairaanhoi-
tajaa 12. pl:n mukaisella palkalla (11.2. 421 §) 
ja valtionapuasian ratkaisua odottamatta 11. 
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pl:aan kuuluvan autonkuljettajan, 8. pl:aan 
kuuluvan toimistoapulaisen, 7. pliaan kuulu-
van toimistoapulaisen ja kolme 5. pl:aan 
kuuluvaa sairaala-apulaista sekä 15. pl:aan 
kuuluvan alikonemestarin ja 14. pl:aan kuu-
luvan asentajan (30.9. 2 526 §, 18.11. 3 015 §, 
30.12. 3 413 §). 

Sairaalan 6. pl:n leipojan virka päätettiin 
toistaiseksi jättää täyt tämättä (9.12. 3 235 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
lääkintöhallituksen päätökset Nikkilän sai-
raalan eräiden virkojen palkkaus-, eläke- ym. 
menoihin myönnetystä valtionavusta ja tyy-
tyä niihin (21.1. 209 §, 25.2. 586 §, 11.3. 710 §). 

Nikkilän sairaalassa ruumiinavauksia suo-
rittaville patologilääkäreille päätettiin takau-
tuvasti 1.3. lukien suorittaa palkkiona ruu-
miinavausta kohti 120 mk, kaupungin palve-
luksessa oleville lääkäreille kuitenkin sillä 
edellytyksellä, että ruumiinavaukset suorite-
taan säännöllisen virka-ajan ulkopuolella 
(12.8. 2 065 §). 

Eräät sairaalan viranhaltijat oikeutettiin 
suorittamaan ylityötä 200 tunnin enimmäis-
määrän ylittäen (yjsto 12.10. 6 953 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, 
että sairaalan sairaansijaluvuksi vahvistet-
taisiin 1.1.1966 lukien 1 044 (23.12. 3 365 §). 

Nikkilän sairaalaan päätettiin hankkia 
Ford Calaxie -merkkinen henkilöauto ja siir-
tää Ford Zephyr -merkkinen henkilöauto 
rakennusviraston harkitsemaan käyttöön 
(yjsto 6.4. 5 715 §, 9.11. 7 157 §). Edelleen 
päätettiin sairaalaan hankkia kolme 23" Salo-
ra Boston -merkkistä televisiota (yjsto 2.11. 
7 116 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan käyttämään eräitä Nikkilän sairaalan 
rakennustöiden suorittamista varten pääoma-
menoihin merkittyjä määrärahoja (5.8. 
2 011 §). 

Kaupunginhallitus oli v. 1964 lähettänyt 
lääkintöhallituksen vahvistettavaksi Nikki-
län sairaalan rakennuksen n:o IX peruskor-
jaussuunnitelman ja huonetilaohjelman. Lää-
kintöhallituksen pyynnöstä kaupunginhalli-

tus myöhemmin lähetti sille ko. suunnitel-
man täydennyksenä Helsingin mielisairaan-
huoltopiirin johtavan lääkärin ja Nikkilän 
sairaalan johtajan laatimat lausunnot ja sel-
vitykset sekä Nikkilä-toimikunnan mietin-
nön. Lääkintöhallitus ei kuitenkaan ollut 
hyväksynyt luonnospiirustusten edellyttämiä 
potilasmääriä niissä huoneissa, joissa 48 m2:n 
huonetilaan oli sijoitettu 10 sairaansijaa. Lää-
kintöhallitukselle lähetettiin sittemmin ko. 
rakennuksen tarkistettu peruskorjaussuunni-
telma piirustuksineen, jonka lääkintöhallitus 
hyväksyi (22.4. 1 124 §, 1.7. 1 928 §, 16.9. 
2 413 §, 16.12. 3 288 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti puoles-
taan hyväksyä sairaalan vesilaitoksen ja poh-
javesikaivon muutostyötä koskevat Vesi-
Hydro Oy:n laatimat pääpiirustukset, jotka 
kustannusarvioineen ja työselityksineen lähe-
tettiin lääkintöhallituksen hyväksyttäviksi. 
Lääkintöhallitusta pyydettiin tekemään sisä-
asiainministeriölle esitys työstä aiheutuvien 
kustannusten hyväksymisestä valtionavus-
tusten suorittamista koskevaan yleiseen suun-
nitelmaan 113 000 mk:n määräisinä (25.3. 
850 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 
suostunut kaupunginhallituksen esitykseen 
Nikkilän sairaalan vanhan hallintorakennuk-
sen muutostöiden hyväksymisestä valtion-
avustuksen suorittamista koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan (21.1. 207 §). 

Kansak. op. Thorvald Lindbergille päätet-
tiin suorittaa 1 497 mk korvauksena erään 
potilaan hänen autolleen aiheuttamasta va-
hingosta ja mielisair.hoit. Uschanowille 105 
mk:n korvaus potilaan rikkomasta auton tuu-
lilasista. Korvaukset myönnettiin tavanmu-
kaisilla ehdoilla (yjsto 24.8. 6 589 §, 12.10. 
6 951 §). 

Sairaalan VII osastorakennuksen ullakko-
kerroksessa vapaana oleva 24 m2:n suuruinen 
huone päätettiin luovuttaa Nikkilän sairaalan 
henkilökunnan yhdistyksen ja Mielisairaan-
hoitajien liiton Nikkilän osaston yhteisesti 
käytettäväksi yhdistystoimintaa varten tois-
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täiseksi vuokratta sillä ehdolla, että yhdis-
tykset huolehtivat siivoamisesta ja suoritta-
vat korvauksen sähkönkulutuksesta sekä 
ettei kaupungille lämmityskulujen lisäksi 
aiheudu muita kustannuksia (1.7. 1 919 §). 

Mielisairaanhoitajien liiton Nikkilän osas-
tolle päätettiin myöntää 2 000 mk:n suurui-
nen avustus sairaalan hoitohenkilökunnan 
loma- ja virkistystarkoituksiin käytettäväksi 
(yjsto 22.6. 6 237 §). 

Sairaalan Ruksin asuntoalueen rivitalon 
asukkaille päätettiin luovuttaa korvauksetta 
toistaiseksi yksi rivitalon autotalleista urhei-
luvälinevarastona käytettäväksi (yjsto 23.2. 
5 380 §). 

Psykiatrinen huoltotoimisto. Merkittiin tie-
doksi lääkintöhallituksen päätös, joka koski 
huoltotoimiston henkilökunnan palkkausme-
nojen valtionapua. Kaupunginhallitus kehotti 
sairaalalautakuntaa noudattamaan lääkintö-
hallituksen antamia ohjeita, joiden mukaan 
eräiden virkojen palkkausluokat oli mieli-
sairasasetuksen 40 §:n perusteella vahvistettu 
kaupunginhallituksen vahvistamia palkka-
luokkia alemmiksi (25.2. 583 §). 

Kaupunginhallitus päätti osoittaa 1.3. lu-
kien talossa Lönnrotinkatu 39 olevan huo-
neiston B 20 psykiatrisen huoltotoimiston 
käyttöön toipilasasuntolaa varten siten, että 
huoneistosta sen kunnostamiseen asti Alma 
Liljeblads fond för pauvres honteux -nimi-
selle rahastolle maksettava tilitysvuokra olisi 
347 mk/kk ja huoneiston kunnostamisen jäl-
keen 550 mk/kk. Huoneiston perusteellista 
korjaamista varten kaupunginhallitus myönsi 
8 500 mk siten, että rahasto maksaisi kor-
jauksista puolet, eli enintään 8 500 mk. Poti-
laalta perittävä vastike määrättiin 80 mk:ksi/ 
kk (5.8. 2 010 §, 28.10. 2 788 §). 

Laivanvarustajankatu 7:ssä olevan potilas-
asuntolan potilaalta perittävä vastike mää-
rättiin 60 mk:ksi/kk (28.10. 2 788 §). 

Talosta Annankatu 6 — Iso Roobertinkatu 
11 psykiatrisen huoltotoimiston käyttöön 
vuokratun huoneiston muutos- ja korjaus-

töitä varten myönnettiin enintään 31 600 mk 
(9.9. 2 348 §). 

Röykän sairaalaan päätettiin hankkia 23" 
Salora Finlandia -merkkinen televisiovas-
taanotin asianmukaisine lisätarvikkeineen 
(yjsto 2.11. 7 116 §). 

Lääkintöhallituksen kehotuksesta kaupun-
ginhallitus päätti lähettää jo v. 1962 hyväk-
syttäväksi lähetetystä Röykän sairaalan uu-
desta asuntolarakennuksesta tehdyn, uudel-
leen tarkistetun perustamissuunnitelman ja 
huonetilaohjelman lääkintöhallituksen hy-
väksyttäväksi. Lääkintöhallituksen tehtyä 
vielä huomautuksia suunniteltujen asun-
tojen pinta-aloista sairaala virasto <6li laa-
dituttanut uuden suunnitelman ja huone-
tilaohjelman, jonka lääkintöhallitus oli hy-
väksynyt eräin luonnospiirustusvaiheessa teh-
tävin muutoksin. Sairaalalautakuntaa keho-
tettiin, mikäli sairaalan asuntolahanke toteu-
tettaisiin, ottamaan huomioon lääkintöhalli-
tuksen esittämät huonetilaohjelmaa koskevat 
huomautukset (25.2. 582 §, 12.8. 2 064 §, 
28.10. 2 789 §). 

Röykän sairaalan keittiön ja jäähdy tysti-
lojen kunnostamista varten v:n 1964 talous-
arvioon merkitystä määrärahasta päätettiin 
käyttää 11 000 mk sairaalan rakennuksen 
n:o 7 lämpökeskuksen yhden lämpökattilan 
muuttamiseksi öljylämmitteiseksi. Muutos-
työstä aiheutuvat menot päätettiin sisällyt-
tää valtionapuanomukseen (1.7. 1 920 §). 

Kaupunginhallitus oli v. 1964 anonut Röy-
kän sairaalan rakennuksen n:o 7 muutostöi-
den hyväksymistä valtionavun suorittamista 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan. Sisäasi-
ainministeriö oli kuitenkin 19.10. hylännyt 
anomuksen, koska sen mielestä huonetilat 
uudisrakennukseen sijoitettuna tulisivat tar-
koituksenmukaisemmiksi. Kaupunginval-
tuuston antamalla luvalla oli työt kuitenkin 
suoritettu henkilökunnan työolojen paranta-
miseksi jo ennen valtionapuasian ratkaisemis-
ta. Koska edellytyksenä töiden hyväksymisel-
le valtionavun suorittamista koskevaan suun-
nitelmaan on niiden tarpeellisuus ja koska 
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ministeriön perustelut olivat olleet epämää-
räisiä, kaupunginhallitus päätti kehottaa asia-
miestoimistoa hakemaan muutosta ministe-
riön päätökseen (4.11. 2 864 §). 

Merkittiin tiedoksi sisäasiainministeriön 
päätös sairaalan vedenottamon rakennustöi-
den hyväksymisestä valtionavun suoritta-
mista koskevaan suunnitelmaan (14.1. 
120 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
lääkintöhallituksen päätökset, jotka koskivat 
Röykän. ja Piritan sairaalan henkilökunnan 
palkkausmenojen valtionavustusta ja tyytyä 
siihen,^että eräiden virkojen palkkausluokat 
oli merkitty kaupunginhallituksen ehdotta-
mia alemmiksi (18.2. 507 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, 
että Piritan sairaalan 13. pl:n mukaisin palk-
kaeduin palkattavan tp. sairaanhoitajan palk-
kamenot hyväksyttäisiin valtionapuun oi-
keuttaviksi kustannuksiksi (29.4. 1 199 §). 

Sairaalaan päätettiin sittemmin valtion-
apuasian ratkaisua odottamatta palkata v:n 
1966 talousarvion liitteeseen merkityn tp. 13. 
pl:n sairaanhoitajan viran hoitaja (30.12. 
3 418 §). 

Vahingonkorvaukset. Eräiden mielisairaiden 
aiheuttamien vahinkojen ja eräiden sairaalan 
vaatenaulakosta kadonneiden päällysvaat-
teiden korvaamista varten myönnettiin yht. 
270 mk (yjsto 10.8. 6 497 §, 7.9. 6 677 §, 12.10. 
6 950 §). 

Keskiisparantoloiden arvioitua sairaansija-
tarvetta v. 1970 koskeva lausunto. Tuberkuloo-
sipiirien. Liiton tiedustelun johdosta yleisjaos-
to päätti lähettää liitolle Helsingin tuberku-
loosipiirin johtavan lääkärin laatiman ennus-
teen keskusparantoloiden sairaansijatarpees-
ta v. 1970 sekä ilmoittaa samalla, että kau-
pungin tarvitsemien sairaansijojen sekä sai-
raaloiden v:n 1966—1975 rakennusohjelman 
käsittely on parhaillaan vireillä. Tällöin tar-
kistettaneen myös kysyttyjen sairaansijojen 
tarve, joten tuberkuloosihoidosta vapautu-
vien sairaansijojen tulevaa käyttöä koske-
vaan kysymykseen voidaan vastata vasta oh-

jelman valmistumisen jälkeen (yjsto 16.7. 
6 405 §). 

Laakson sairaalaan päätettiin enintään 
kertomusvuoden ajaksi palkata konsultoiva 
allergologi enintään 6 tunniksi viikossa 20 
mk:n suuruisin tuntipalkoin (25.3. 848 §). 

Laakson sairaalan ja tuberkuloositoimiston 
konsultoivan neuropsykiatrin palkkiot vah-
vistettiin 1.4. lukien seuraaviksi: perusteelli-
sesta neurologisesta tai psykiatrisesta tutki-
muksesta 25 mk, potilaan uusintatarkastuk-
sesta 10 mk ja sosiaalihoitajien kanssa käytä-
västä neuvottelusta 24 mk (1.4. 922 §). 

Sairaalan konsultoivalle kirurgille, aneste-
siologille ja bronchologille päätettiin maksaa 
toimenpidepalkkiota 1.5. lukien seuraavasti: 
Kirurgiset toimenpiteet: thorakoplastia 150 
—175 mk ja keuhkoresektio 250—400 mk. 
Kirurgiseen toimenpiteeseen liittyvä aneste-
siologia: thorakoplastia 75—85.50 mk ja keuh-
koresektio 125—200 mk. Viimeksi mainittuun 
palkkioon sisältyy myös leikkauksen jälkei-
nen keuhkoputkien puhdistus (bronchosko-
pia). Bronchoskopistiset toimenpiteet: endo-
skooppinen tutkimus 30—40 mk. Mainittui-
hin palkkioihin ei myönnetä dosentti- tai 
muita korotuksia (26.8. 2 210 §). 

Tuberkuloosipiirin taloudenhoitoon liitty-
vistä tehtävistä päätettiin sairaalan talous-
päällikölle suorittaa 170 mk/kk 1.9. lukien 
(19.8. 2 106 §). 

Laakson sairaalan konsultoivalle patolo-
gille päätettiin suorittaa takautuvasti 1.12. 
1964 lukien toistaiseksi 120 mk:n suuruinen 
palkkio ruumiinavausta kohti (25.3. 849 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan hallintojaoston vahvistamaan sairaa-
lan hallintorakennuksen peruskorjaustyön 
johdosta sanotussa rakennuksessa asuvilta 
viranhaltijoilta 1.6.1965 alkaen kulloinkin 
perittävät vuokravastikkeet kiinteistölauta-
kunnan 14.6. antaman lausunnon mukaisesti 
siihen saakka, kunnes rakennuksen peruskor-
jaustyöt olisi saatu valmiiksi, kuitenkin kau-
intaan 31.5.1966 saakka (1.7. 1 922 §, 30.12. 
3 414§). 
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Laakson sairaalan eräiden kojeiden han-
kinnat päätettiin suorittaa valtionapuasian 
ratkaisua odottamatta. Samalla päätettiin 
sairaalan konsultoivan otologin palkkioksi 
vahvistaa 15 mk tutkimusta kohti 15.3. lu-
kien (11.3. 707 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan käyttämään v:n 1963 talousarvioon 
sairaalan kirurgian osastoiksi muutettavia 
kahta potilasosastoa varten myönnetystä 
määrärahasta enintään 88 600 mk sairaalan 
sisätautien osastoryhmän toimintaa varten 
tarvittavan kaluston hankkimiseen (4.2. 342§, 
16.12. 3 290 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö oli suostunut kau-
pungin esitykseen, joka koski Laakson sai-
raalan radiolaitteiden lupamaksuja (29.4. 
1 202 §). 

Kaupunginhallitus antoi suostumuksensa 
eräiden sairaalan korjaustöiden suorittamista 
varten pääomamenoihin merkittyjen osamää-
rärahojen käyttämiseen (5.8. 2 011 §). 

Sisäasiainministeriö oli päättäessään Laak-
son sairaalan perustamiskustannusten hyväk-
symisestä valtionavun suorittamista koske-
vaan yleiseen suunnitelmaan tehnyt kaupun-
ginhallituksen esitykseen eräitä vähennyksiä. 
Kaupunginhallitus päätti tyytyä päätökseen 
(21.1. 210 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministe-
riö oli 2.11. hylännyt kaupungin hakemuksen 
Laakson sairaalan itäiseen paviljonkiin suun-
nitellun potilaskahvilan rakennustöiden hy-
väksymisestä valtionavun suorittamista kos-
kevaan yleiseen suunnitelmaan. Sairaala-
lautakuntaa kehotettiin tutkimaan, mitä 
mahdollisuuksia olisi parantaa mainitun po-
tilasrakennuksen kahvilaolosuhteita raken-
nuksen peruskorjaustyön yhteydessä (18.11. 
3 018 §). 

Tuberkuloositoimistoon päätettiin hankkia 
röntgenkoneen kuljetusauto. Tarkoitukseen 
saatiin käyttää enintään 18 000 mk ao. mää-
rärahoja (26.8. 2 213 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-

oikeus oli kumonnut lääkintöhallituksen pää-
tökset, jotka koskivat tuberkuloositoimiston 
v:n 1961 ja 1962 valtionapua ja palauttanut 
ne lääkintöhallituksen uudelleen käsiteltä-
väksi (14.4. 1 060 §). 

Yleisen pienoisröntgenkuvauksen toimitta-
minen. Kaupunginhallitus oikeutti sairaala-
lautakunnan yhteistoiminnassa terveydenhoi-
tolautakunnan kanssa järjestämään kaupun-
gin väestön yleisen pienoisröntgenkuvauksen 
siten, että joukkotarkastukset aloitettaisiin 
kertomusvuoden syyskuussa ja saatettaisiin 
päätökseen v:n 1966 aikana (26.5. 1 519 §). 

Hangonkadun hoitokodin 12. pl:n tilapäisen 
mielisairaanhoitajan virka päätettiin toistai-
seksi jättää vakinaisesti täyt tämättä (16.9. 
2 410 §). 

Pukinmäen hoitokoti. Merkittiin tiedoksi, 
että lääkintöhallitus oli vahvistanut hoito-
kodin sairaansijaluvuksi 1.1. lukien 21 ja 1.5. 
lukien 24. Yhden paikan vähennys kaupun-
ginhallituksen ehdottamasta 25:stä johtui 
siitä, ettei kaikkia tilaa vieviä uuneja ollut 
korjaustöiden yhteydessä purettu (18.2. 509§, 
1.7. 1 924 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
lääkintöhallituksen päätöksen hoitokodin 
henkilökunnan palkkaukseen myönnetystä 
valtionavusta ja tyytyä siihen, vaikka kolmen 
viran osalta oli vahvistettu esitettyä alempi 
palkkausluokka (4.3. 642 §). 

Sairaanhoitajakoulu. Kaupunginhallitus 
päätti puolestaan hyväksyä sairaanhoitaja-
koulun opetussuunnitelman ja lähettää sen 
lääkintöhallituksen hyväksyttäväksi (6.5. 
1 274 §). 

Sairaalalautakuntaa kehotettiin selvittä-
mään, miten sairaanhoitajakoulun opetuskieli 
olisi vastaisuudessa järjestettävä sekä har-
kitsemaan, olisiko pyrittävä lisäämään myös 
suomenkielisten kurssien alemman peruskou-
lutuksen (keskikoulun) omaavien oppilaiden 
määrää (24.6. 1 815 §). 

Helsingin yliopistolliselle keskussairaalalii-
tolle päätettiin 16.3. päivätyn laskun mukai-
sesti suorittaa kertomusvuoden kaupungin 
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osuuden II maksuennakko 108 963 mk (8.4. 
998 §). 

Samaten päätettiin 14.5. päivätyn lääkin-
töhallituksen laskun mukaisesti suorittaa yli-
opistollisen keskussairaalan hoitopaikkoihin 
v:n 1964 aikana käytetyistä perustamiskus-
tannuksista kaupungin varaamien sairaan-
sijojen osalta yht. 5 047 602 mk pidättämällä 
kaupungille kuitenkin oikeus suorittaa mak-
sun. tarkistus, mikäli yksityiskohtaiset kirjan-
pito- ja muut tarkistukset antavat siihen 
aihetta (10.6. 1 698 §). 

Helsingin, yliopistolliselle keskussairaalalii-
tolle luovutettujen vanhojen rakennusten ja 
irtaimiston hinnan kaupungin osuuden IV 
erä, 1 049 202 mk sekä korko 1.7.1964—30.6. 
1965 väliseltä ajalta, 104 919 mk, ynnä raken-
nustoimikunnan arvioonsa tekemien muutos-
ten edellyttämä lisämaksu 100 482 mk ja sille 
laskettava korko 62 098 mk, eli yht. 1 316 703 
mk päätettiin suorittaa lääkintöhallituksen 
24.6. päivätyn laskun mukaisesti. Mainitun 
lisämaksun rakennustoimikunta oli katsonut 
aiheutuneen siitä, että Meilahden sairaala-
alueen tunnelien ja sisätautien seka kirurgis-
ten osastojen rakennusten louhoksien osalta 
kunnat olivat velvollisia osallistumaan ao. 
kustannuksiin. Koska sairaala-alueita kes-
kussairaalalle luovutettaessa ne luovutettiin 
silloisessa kunnossaan, oli em. tunnelien ja 
louhosten katsottava sisältyneen jo kiinteis-
töjen luovutuksiin. Näin ollen ko. lisäys olisi 
kokonaan poistettava. Lisäksi oli kuntia las-
kutettu 319 315 mk liian suurten kustannus-
ten perusteella. Kaupungin osuus tästä teki 
73 649 mk, joka summa olisi myös vaadittava 
vähennettäväksi laskutuksen muusta osasta. 
Yleisjaosto oli kehottanut asiamiestoimistoa 
valittamaan mainitusta laskutuksesta ja kau-
punginhallitus hyväksyi yleisjaoston toimen-
piteen (1.7. 1 930 §, 23.9. 2 479 §, yjsto 21.9. 
6 777 §). 

Merkittiin tiedoksi Helsingin yliopistolli-
sen keskussairaalaliiton liittohallituksen il-
moitus, että Meilahden uuden klinikkaraken-

nuksen valmistuttua ei kaupungin sairaalois-
ta yliopisto-opetusta varten vuokrattuja tilo-
ja enää tarvittaisi ko. tarkoitukseen 31.12. 
jälkeen, Laakson sairaalaa lukuun ottamatta 
(9.12. 3 236 §). 

Meilahden uuteen klinikkarakennukseen 
päätettiin luovuttaa jokin sopiva taideteos 
(11.11. 2 922 §). 

Kätilöopiston rakentamiskustannusten ja-
kamisesta valtion ja kaupungin kesken aiheu-
tuneita erimielisyyksiä ratkaisemaan asetettu 
välimiesneuvosto oli 1.3. julistamassaan tuo-
miossa katsonut, ettei kaupunkia voitu pitää 
velvollisena osallistumaan sellaisiin kustan-
nuksiin, jotka olivat aiheutuneet siitä, ettei 
opiston rakennuttamisessa ollut noudatettu 
asian vaatimaa huolellisuutta ja varovaisuut-
ta. Lisäksi välimiesoikeus oli suorittanut eräi-
tä muitakin vähennyksiä, joten kaupungin 
maksettava summa oli 830 817 mk 6 %:n 
vuotuisine korkoineen. 7.12.1961 lukien siihen 
saakka, kunnes täysi maksu olisi tapahtunut. 
Asian laatuun nähden asianosaiset saivat 
kumpikin itse kärsiä niillä olleet oikeuden-
käyntikulut. Kaupunginhallitus päätti mer-
kitä välitystuomion tiedoksi sekä kehottaa 
rakennusvirastoa suorittamaan mainitun lop-
puerän korkoineen sekä kaupungin osuuden 
oikeudenkäyntikuluista, 15 740 mk, kertomus-
vuoden menojäämätilillä olevista ao. määrä-
rahoista (11.3. 712 §). 

Kellokosken sairaalasta varattujen kaupun-
gin hoitopaikkojen myymistä koskeva asia. Ori-
mattilan kunnanhallituksen pyydettyä saada 
ostaa kaupungin Kellokosken sairaalassa 
omistamista hoitopaikoista 20 kaupunginhal-
litus päätti ilmoittaa kunnanhallitukselle, et-
tei kaupunki voinut toistaiseksi luopua maini-
tuista hoitopaikoistaan (24.6. 1 854 §). 

Helsinkiläisten vanhusten poliklinikan yllä-
pitäminen. Sairaalalautakunnalle myönnet-
tiin oikeus edelleenkin tehdä ehdotettu sopi-
mus Societas Gerontologica Fennica -nimisen 
yhdistyksen, kanssa helsinkiläisten vanhusten 
poliklinikan ylläpitämisestä kertomusvuoden 
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aikana. Kaupungille aiheutuvien menojen 
suorittamista varten myönnettiin 90 000 mk 
(11.2. 418 §). 

Kangasalan kuntouttamislaitoksen avusta-
mista koskeva asia. Kaupunginhallitus päätti, 
ettei Reumaliiton anomus tukimaksun suo-
rittamisesta Kangasalan kuntouttamislaitok-

sessa hoidettavien helsinkiläisten potilaiden 
osalta toistaiseksi antanut kaupungin taholta 
aihetta toimenpiteisiin (1.7. 1 921 §). 

Jäsenmaksut. Paikallissairaalain liitolle 
päätettiin suorittaa kertomusvuoden jäsen-
maksuna yhteensä 11 472 mk (yjsto 26.1. 
5 172 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Sosiaalihuollon hallintolain uusiminen. Val-
tioneuvoston v. 1964 asettama sosiaalihuol-
lon hallintokomitea oli laatinut mietinnön so-
siaalihuollosta annetun lain uusimiseksi. Ko-
mitean ehdotuksista oli pyydetty lausunto 
mm. Suomen Kaupunkiliiton hallitukselta, 
jolle päätettiin lähettää kaupunginhallituk-
sen v. 1964 asettaman sosiaalihuollon organi-
saatiokomitean ko. ehdotuksista laatima 
muistio tiedoksi. Samalla päätettiin esittää, 
että sosiaaliministeriölle annettavassa lau-
sunnossa kiinnitettäisiin huomiota muistiossa 
esitettyihin näkökohtiin (2.12. 3 181 §). 

Huoltoapulain 55 § :n 5 momentin muutta-
misesta päätettiin tehdä esitys sosiaaliminis-
teriölle. Muutos koski työlaitoksen viranhal-
tijain ja poliisiviranomaisten oikeutta käyt-
tää väkivaltaa työlaitoksessa olevan henkilön 
yrittäessä karata tai karat tua laitoksesta 
(25.11. 3 108 §). 

Huoltoviraston asiamiesosaston uudelleen 
järjestely. Kaupunginhallitus päätt i hyväk-
syä huoltolautakunnan toimenpiteen, joka 
tarkoitti asiamiesosaston uudelleenjärjeste-
lyä. Työmäärän ja työvoiman tarpeen kehit-
tymistä olisi vastaisuudessa edelleen seurat-
tava (25.2. 603 §). 

Ruumiinavauskustannusten suorittaminen 
vanhusten huoltolaitosten osalta. Kaupungin-
hallitus oikeutti huoltolaitosten johtokunnan 
suorittamaan takautuvasti 1.12.1964 lukien 
Helsingin yliopiston patologiselle laitokselle 
sen toimesta suoritettavista tutkimuksista 

seuraavat korvaukset: 1) kudos- tai irtosolu-
näytteen valmistamisesta mikroskooppisine 
tutkimuksineen ja niiden perusteella anne-
tusta lausunnosta 22.50 mk, 2) jääleikkaus-
konsultaatiosta 50 mk ja 3) täydellisestä lää-
ketieteellisestä ruumiinavauksesta mik-
roskooppisine tutkimuksineen 120 mk (14.1. 
156 §). 

Eräiden konsultaatiopalkkioiden tarkistami-
nen. Muuttaen v. 1959 (ks. s. 257) tekemäänsä 
päätöstä kaupunginhallitus päätt i oikeuttaa 
huoltolaitosten johtokunnan suorittamaan 
1.10. lukien sen alaisissa laitoksissa neuvotte-
leville lääkäreille, jotka eivät ole kaupungin 
palveluksessa, 75 mk vähintään 3 t kestä-
neestä neuvottelusta (9.9. 2 366 §). 

Vanhusten asuintalon hoitajan lisä-, yli-
ja sunnuntaityökorvaukset. Kaupunginhalli-
tus päätti , e t tä vanhusten asuintalon hoi-
ta jan virka rinnastetaan em. korvauksiin 
nähden 1.12. lukien niihin kaupunginhalli-
tuksen 6.5. vahvistamassa luettelossa mai-
nittuihin vanhainkotien johtajien virkoihin, 
joiden kohdalla on merkintä »ei koske sun-
nuntaityökorvauksia», joten viranhaltijalle 
kuuluu mainittu korvaus (4.11. 2 877 §). 

Vanhusten asuntojen vuokraperusteiden vah-
vistaminen. Kaupunginhallitus kehotti huol-
tolautakuntaa vahvistamaan lautakunnan 
alaisissa vanhusten asuintaloissa vanhuksilta 
asunnosta ja asuntoloiden puolesta annetta-
vista palveluksista kuukausittain perit tävän 
korvauksen siten, että tuloilla peitetään ta-
lousarvion mukaiset asuintalon vuotuiset me-
not, joita laskettaessa ei olisi otet tava huo-
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