
1. Kaupunginvaltuusto 

rakentamiseen merkitystä määrärahasta 
19 920 mk Naulakalliontien väestönsuojassa 

suoritettavien töiden loppuun saattamista 
varten (28.9. 685 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden- sekä sairaanhoito 
s air a ai ai n ulkopuolella 

Helsingin maalaiskunnan terveydenhoito jär-
jestyksen kumoaminen Vuosaaren osalta. Kau-
punginvaltuusto päät t i kumota Helsingin 
maalaiskunnan terveydenhoitoj ärj estyksen 
Vuosaaren osalta ja määrätä, että tällä alueel-
la noudatetaan Helsingin kaupungin vastaa-
via sääntöjä ja määräyksiä. Lääninhallitus 
vahvisti 14.9. sanotun päätöksen (22.6. 503 §, 
16.11. 821 §, kunn. as. kok. n:o 93). 

Kaupunginlääkäri Tauno Wartiovaaralle 
myönnettiin hänen anomansa ero virastaan 
1.1.1967 lukien (5.10. 711 §). 

Ammattientarkastus. Kaupunginvaltuusto 
määräsi ammatt . tarkast . Maija-Liisa Johans-
sonin hoitamaan 30. pl:n ammattienylitarkas-
ta jan virkaa ajaksi 1.5.—31.12. ja ammatt .-
tarkast. Veikko Mäkeläisen hoitamaan 21. 
pl:n ammattientarkastajan virkaa ajaksi 1.9. 
-—31.12., molemmat virkoihin kuuluvin palk-
kaeduin (4.5. 343 §, 7.9. 600 §). 

Ammatt . ylitarkast. Raimo Peltoselle 
myönnettiin hänen pyytämänsä ero virastaan 
1.12. lukien. Erosta ilmoitettiin valtion am-
mattientarkastuksen I piirille (5.10. 712 §). 

Neuvoloiden kirjoissa olevien äitien mak-
suttoman hammastarkastuksen järjestämistä 
koskevassa aloitteessaan esittivät vt Kärki-
nen ym., että kaupunginhallitusta kehotet-
taisiin ryhtymään toimenpiteisiin mainitun 
tarkastuksen järjestämiseksi. Oli tunnettua, 
että rikkinäiset hampaat saattoivat aiheut-
taa monenlaisia sairauksia, mm. reumaa, jo-
ten tällainen sairauksia ehkäisevä terveyden-
hoito olisi erittäin tärkeätä odottaville äideil-
le. Terveydenhoitolautakunta mainitsi lau-
sunnossaan, ettei suoritetuissa tutkimuksissa 

ollut voitu ratkaisevasti todeta, että raskaus 
vaikuttaisi hammasmätää lisäävästi. Helsin-
gissä oli v. 1947—1948 suoritettu odottavien 
äitien hampaiden tarkastus. Tarkastukseen 
osallistui 1 300 helsinkiläistä naista. Näiden 
ikä vaihteli 17—46 vuoteen. Täysin ehyet 
hampaat oli vain kolmella naisella ja hoide-
tu t hampaat n. 12 %:lla tarkastetuista. 88 
%:lla todettiin olevan hammasmätää. Lauta-
kunta ei puoltanut odottavien äitien asetta-
mista erikoisasemaan, koska pelkkä hampai-
den tarkastaminen ei riittäisi, ne olisi myös 
korjat tava. Tämä taasen saattaisi eräissä ta-
pauksissa johtaa siihen, et tä hampaiden hoi-
to muuten laiminlyötäisiin. Kaupunginhalli-
tus totesi, et tä aloitteessa tarkoitettu tarkas-
tustoiminta mahdollisine hoitoineen voitai-
siin aikanaan järjestää rakennettavaksi suun-
nitellun Helsingin yliopiston hammaslääke-
tieteen laitoksen toimesta. Sopivan tontin 
hankkiminen laitosta varten oli vireillä. Tar-
koituksena oli myös kehottaa terveydenhoi-
tolautakuntaa tehostamaan mainitun alan 
valistus- ja ohjaustoimintaa. Kaupunginval-
tuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvityk-
seksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 
seuraavan lisäponnen: hyväksyessään kau-
punginhallituksen ehdotuksen kaupunginval-
tuusto samalla kehottaa kaupunginhallitusta 
ryhtymään toimenpiteisiin aloitteessa maini-
tun hammastarkastuksen ja mahdollisen hoi-
don järjestämiseksi sen jälkeen, kun suunni-
teltu Helsingin yliopiston hammaslääketie-
teen laitos on valmistunut (28.9. 690 §). 

Aluelääkärit. Muuttaen aluelääkäreiden 
palkkioiden korottamisesta v. 1964 teke-
määnsä päätöstä, kaupunginvaltuusto mää-
räsi, et tä potilaan ensimmäisestä käynnistä 
aluelääkärin vastaanotolla tarkastuksineen, 
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1. Kaupunginvaltuusto 

hoito-ohjeineen ja lääkemääräyksineen peri-
tään 1.1.1967 alkaen 6 mk (14.12. 899 §). 

Maksuttoman terveydenhoidon ulottamisesta 
koskemaan kaikkia oppivelvollisuusikäisiä 
koskevassa aloitteessaan vt Paasi vuori ym. 
olivat mm. huomauttaneet, että lakisääteisen 
terveydenhoidon piiriin kuuluivat ainoastaan 
kansakoulujen ja kunnallisten keskikoulujen 
oppilaat. Sen sijaan oli yhä lisääntyvä am-
matti- ja oppikoululaisten ryhmä jätetty tä-
män edun ulkopuolelle. Oppivelvollisuusikäis-
ten terveydenhoito muodostaisi vain pienen 
menoerän verrattuna niihin menoihin, jotka 
koko kansa- ja kansalaiskoulun loppuun suo-
rittamisesta kunnalle aiheutuisi, sillä oppi-
velvollisuusikäiset siirtyvät kansakoulusta 
oppikouluun yleensä 10 v:n ikäisinä. Kun ei 
ole tarkoituksenmukaista jättää muissakin 
kuin kansakouluissa opiskelevaa nuorisoa 
sattumanvaraisen terveydenhoidon varaan, 
olivat aloitteentekijät ehdottaneet, että kau-
punginhallitusta kehotettaisiin ryhtymään 
toimenpiteisiin maksuttoman terveydenhoi-
don ulottamiseksi kaikkiin oppivelvollisuus-
ikäisiin siten kuin se tapahtuu kansakoululai-
toksen piirissä. Terveydenhoitolautakunnan 
käsityksen mukaan aloitteessa tarkoitettu 
terveydenhoitomuoto olisi koulunuorison etu-
jen mukaista. Tässä vaiheessa olisi pyrittävä 
selvittämään taloudelliset edellytykset ehdo-
tettujen toimenpiteiden toteuttamiseen mm. 
kartoittamalla oppi- ja muille kouluille, joissa 
on oppivelvollisuusikäisiä koululaisia, mak-
settavan valtionavun määrä. Tämän jälkeen 
kaupunki voisi ottaa hoitaakseen kaikkien 
oppivelvollisuusikäisten terveydenhoidon, jos 
se katsottaisiin tarpeelliseksi. Kun valtion vi-
ranomaisissa oli suunnitteilla entistä täydel-
lisempi lakisääteinen terveydenhoitotyö, olisi 
lautakunnan mielestä odotettava näitä toi-
menpiteitä. Kaupunginhallitus totesi, että 
kansakoulujen lääkärintoimesta annetun lain 
mukaan kaupunki on velvollinen huolehti-
maan alueellaan olevien koulujen oppilaiden 
terveydenhoidon järjestämisestä. Oppikoulu-
laisten terveydenhoito tapahtuu kouluhalli-

tuksen antamien ohjeiden mukaisesti ja mak-
settavan valtionavun turvin. Kaupunginhal-
lituksen mielestä olisi odotettava valtion toi-
menpiteitä. Kaupunginvaltuusto katsoi lau-
sunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen joh-
dosta (6.4. 288 §). 

Desinfioimislaitoksen johtosäännön muut-
taminen. Kaupunginvaltuusto päätti muut-
taa desinfioimislaitoksen johtosäännön 3 §:n 
3 momentin. Muutos koski terveystarkasta-
jan pätevyysvaatimuksia ja palkkausta (22.6. 
505 §, kunn. as. kok. n:o 61). 

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa de-
sinfioimislaitoksen suorittamista tehtävistä 
ja toimenpiteistä perittävät uudet maksut. 
Paitsi rottien hävittämisestä määrättyjä 
maksuja, maksut tulisivat voimaan 1.5. lu-
kien (20.4. 310 §, kunn. as. kok. n:o 28). 

Maksuttoman hammashoidon järjestäminen 
kaikille 5—6-vuotiaille lapsille. Kaupungin-
hallitus asetti v. 1965 komitean tutkimaan 
ja selvittämään entistä laajemman lasten 
maksuttoman hammashoidon järjestämistä. 
Komitea oli esittämässään osamietinnössä 
ehdottanut, että kouluhammashoitolaitok-
selle annettaisiin tehtäväksi v:n 1967 alusta 
antaa maksutonta hammashoitoa kaikille 
5—6-vuotiaille helsinkiläislapsille ja että ko. 
vuoden talousarvioon otettaisiin tarkoituk-
seen tarvittava määräraha. Kouluhammas-
hoitolaitoksen tehtävänä oli suorittaa kansa-
koulujen ja ammattioppilaitosten oppilaiden, 
lastentarhojen lasten ja lastensuojelulauta-
kunnan huostaan otettujen, kaupungin 
alueelle sijoitettujen lasten hampaiden tar-
kastaminen ja tarvittava hoito maksutto-
masti. Komitean käsityksen mukaan voitai-
siin laitoksen käytössä olevilla kojeilla antaa 
hammashoitoa myös kaikille niille esikoulu-
ikäisille 5—6-vuotiaille, jotka eivät ole las-
tentarhoissa. Näitä oli v. 1960 syntyneistä 
n. 4 400 ja v. 1961 syntyneistä n. 4 900 lasta. 
Uudesta toimintamuodosta aiheutuviin kus-
tannuksiin kaupunki ei ole oikeutettu saa-
maan valtionapua. Terveydenhoitolautakun-
ta oli puoltanut esitystä. Kaupunginvaltuus-
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to päätti kehottaa kouhihammashoitolaitosta 
suorittamaan maksuttomasti kaupungin 
kaikkien 5—6-vuotiaiden lasten hampaiden 
tarkastuksen ja tarpeellisen hoidon 1.1.1967 
alkaen (19.10. 752 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. 
Kaupunginvaltuusto päätti, kumoten v. 1956 
kaupungin terveydellisten tutkimusten labo-
ratorion maksuista tekemänsä päätöksen, 
vahvistaa terveydellisten tutkimusten labo-
ratorion uuden taksan tulemaan voimaan 1.7. 
lukien (22.6. 506 §, kunn. as. kok. n:o 62). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti, että 
terveydellisten tutkimusten laboratorion ja 
maidontarkastamon näytteidenottajaksi va-
littavalta vaaditaan erikseen vahvistettujen 
pätevyysvaatimusten lisäksi vähintään kah-
den vuoden aikana näytteidenottajan viran-
hoidossa saavutettu käytännöllinen kokemus 
tai muu vastaava hyväksyttävä ammattiko-
kemus ja että näytteidenottajaksi voidaan 
valita myös henkilö, jolta em. käytännöllinen 
kokemus puuttuu, mutta että hänelle tällöin 
maksetaan yhtä palkkaluokkaa pienempää 
palkkaa siihen asti, kunnes hän on hankkinut 
käytännöllisen kokemuksen (22.6. 505 §). 

Sairaalat 

Sairaalain ylilääkärien ja sairaalain ja 
huoltolaitosten lääkärien virkojen palkkaluok-
kien muuttaminen, sairaalain uusien virkojen 
perustaminen ym. järjestelyt, (9.3. 206 §, 4.5. 
344 §, khnmtö n:o 5, kunn. as. kok. n:o 196). 

Lääkärivälityksestä tilatuille lääkäreille kau-
pungin varoista suoritettavat matkakulut. Kau-
punginvaltuusto päätti v. 1951, että tervey-
denhoitolautakunnan päivystyspuhelimen 
kautta potilaan luokse välitetty lääkäri saa 
periä lautakunnan toimistosta sen osan auto-
maksusta, joka ylittää 4 mk. Sairausvakuu-
tuslain perusteella korvataan 1.2. lukien lää-
kärin käynnistä potilaan luona aiheutuvat 
matkakustannukset vakuutetulle kokonaan, 
mikäli ne yhteen suuntaan tapahtuvan mat-

kan osalta ylittävät 2.50 mk. Tämän vuoksi 
olisi tarkoituksenmukaista, että kaupunki 
luopuisi korvaamasta ko. matkakustannuk-
sia. Kaupunginvaltuusto päätti kumota v. 
1951 lääkärivälityksen yhteydessä lääkäreille 
suoritetuista matkakorvauksista tekemänsä 
päätöksen (22.6. 504 §). 

Erikoismaksuluokan käyttöoikeuden laajen-
taminen. Suomen Lääkäriliitto oli huomaut-
tanut, ettei kaupungin sairaaloissa ollut täy-
sin toteutettu lääkintöhallituksen 29.11. 1961 
päivätyn yleiskirjeen mukaista erikoismak-
suluokkajärjestelyä. Kirjeessä annettiin oh-
jeet siitä, kuinka monta potilasta enintään 
ylilääkärit, osastolääkärit ja erikoislääkärit 
voivat hoitaa erikoismaksuluokan mukaisesti. 
Kaupungin sairaaloissa ko. järjestely oli ollut 
käytössä v:sta 1957 lukien ja sitä laajennet-
tiin v. 1961. Mikäli Lääkäriliiton esitys toteu-
tettaisiin, lisääntyisi kaupungin yleissairaa-
loiden sairaalalääkärien erikoismaksuluokan 
käyttöoikeus 76 sairaansijasta 161:een. Kun 
kaupungin yleissairaaloissa oli 1 357 sairaan-
sijaa, voisi ko. käyttöoikeuden teoreettinen 
maksimimäärä olla 136 sairaansijaa. Lauta-
kunta ei kuitenkaan vastustanut esitystä. 
Myös palkkalautakunta oli puoltanut ko. jär-
jestelyä. Kaupunginvaltuusto päätti, että 
Auroran, Kivelän, Malmin ja Marian sairaa-
loissa annetaan, sikäli kuin se käytännössä on 
mahdollista, myös kliinisten osastojen osasto-
lääkäreille oikeus hoitaa samanaikaisesti enin-
tään kahta sellaista potilasta, joilta he saavat 
periä erikoismaksuluokan mukaisen palkkion 
sekä röntgen-, anestesia-, laboratorio- ja pato-
logian alojen erikoislääkäreille virka-asemasta 
riippumatta yhtä potilasta, kuitenkin siten 
ettei ko. sairaalan lääkäreille myönnettyjen 
erikoismaksuluokan käyttöoikeuksien yhteis-
määrä saa nousta yli 10 % sairaalan sairaan-
sijojen kokonaismäärästä (19.10. 755 §). 

Sairaalain johtavien lääkärien johtajanpalk-
kioiden tarkistaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti vahvistaa Auroran, Kivelän, Marian 
ja Nikkilän sairaaloiden sekä Koskelan sai-
raskodin johtavien ylilääkärien johtajanpalk-
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kion 400 mk:ksi, Malmin sairaalan johtavan 
ylilääkärin johtajanpalkkion 320 mk:ksi sekä 
tuberkuloosi- ja mielisairaanhuoltopiirien 
johtajina toimivien ylilääkärien johtajan-
palkkion 470 mk:ksi kuukaudelta 1.2. alkaen 
(23.2. 175 §). 

Sairaaloiden v:n 1963—1966 eräiden kalus-
ton perushankintojen suorittaminen. Kaupun-
ginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan 
suorittamaan kaupungin sairaaloiden perus-
hankintoja vuosien 1963—1966 talous-
arvioihin tähän tarkoitukseen merkittyjä 
määrärahoja käyttäen odottamatta ratkaisua 
valtionapuasiassa (23.2. 169 §, 20.4. 319 §, 
8.6. 442 §, 14.12. 901 §). 

Eräiden kaupungin sairaaloiden käyttämi-
nen yliopisto-opetukseen. Kaupunginvaltuusto 
oikeutti kaupunginhallituksen tekemään Hel-
singin yliopiston kanssa sopimukset Laak-
son sairaalan käyttämisestä yliopiston keuh-
kosairauksien opetukseen edelleen 30.4. saak-
ka, Marian sairaalan käyttämisestä yliopiston 
patologisen anatomian ruotsinkielisen osaston 
opetukseen edelleen 30.9. saakka ja Auroran 
sairaalan käyttämisestä yliopiston kliinisen 
epidemiologian opetukseen 5-vuotiskaudeksi 
1.1.1966 lukien entisillä ehdoilla ja laskemalla 
vuokra alle vuoden pituiselta vuokrakaudelta 
suhteellisesti vuosivuokrasta. Samalla kau-
punginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituk-
sen tekemään 1.5. lukien Helsingin yliopiston 
kanssa Laakson sairaalan yhden osaston 
käyttämisestä yliopisto-opetukseen seuraa-
van sopimuksen: 

Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupun-
gin kesken on tänään sovittu siitä, että kau-
punki luovuttaa yliopisto-osastoksi Laakson 
sairaalasta yhden osaston ja myöntää yliopis-
toklinikalle oikeuden käyttää tuberkuloosi-
toimistoa alempana mainituilla ehdoilla: 

1) Tuberkuloosi- ja keuhkosairausopin pro-
fessorin virkahuoneena ja kansliana käytet-
täväksi annetaan yksi huone. 

2) Tuberkuloosi- ja keuhkosairausopin pro-
fessorille sekä hänen alaisilleen lääkäreille ja 
oppilaille varataan sairaalan laboratorioissa 

tilaisuus tieteelliseen työhön ja kliiniseen 
työskentelyyn sekä myönnetään oikeus käyt-
tää sairaalan kirjastoa. 

3) Tuberkuloosi- ja keuhkosairausopin pro-
fessorilla on oikeus käyttää sairaalan ja tu-
berkuloositoimiston röntgenkojeistoa sekä tu-
berkuloositoimiston röntgenosastolla pereh-
dyttää alaisensa lääkärit keuhkojen röntgen-
tutkimukseen. 

4) Yliopisto huolehtii ja vastaa alussa mai-
nitun osaston sairaanhoidosta ja palkkaa sii-
nä tarvittavat lääkärit, paitsi että kaupunki 
maksaa lääkäreille yliopistollisista keskussai-
raaloista 15.6.1956 annetun lain (392/1956) 
12 §:n 2 momentin ja sairaanhoitolaitosten 
eräisiin palkkauskustannuksiin annettavan 
valtionavun perusteista 30.3.1961 annetun 
asetuksen (177/1961) 1 §:n, sellaisena kuin 
mainittu asetus on kulloinkin voimassa, vii-
meksi edellyttämät sairaalalisät tai niiden si-
jasta suoritettavat palkkiot sen suuruisina, 
kuin ne kulloinkin ovat valtioneuvoston vah-
vistamina voimassa, samoin kuin niihin liit-
tyvät sosiaaliturvamaksut. 

5) Lääkärien ja heidän sijaistensa nimittä-
misestä on klinikan esimiehen tehtävä ilmoi-
tus kaupungin sairaalalautakunnalle ja sai-
raalan johtajalle, ja ovat lääkärit velvollisia 
soveltuvilta kohdin noudattamaan Helsingin 
kaupungin sairaalatoimen ohjesääntöä sekä 
sairaalalautakunnan antamia määräyksiä. 
Klinikkaosaston apulaislääkäri ottaa osaa 
sairaalan päivystykseen ja saa tästä kaupun-
gilta vahvistetun palkkion. Osaston lääkä-
reillä on oikeus vahvistettua maksua vastaan 
aterioida sairaalassa. 

Yliopiston on huolehdittava siitä, että 
myös sinä aikana, jolloin yliopisto on suljet-
tuna, osastolla on normaali määrä lääkärityö-
voimaa. 

Jot ta klinikkaosaston lääkärit saisivat ti-
laisuuden perehtyä keuhkosairauksien diag-
nostiikkaan ja etsivään sekä ehkäisevään tu-
berkuloosityöhön, heille on järjestettävä 
mahdollisuus osallistua tuberkuloositoimis-
ton polikliiniseen työhön toimiston ylilääkä-
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rin sekä tuberkuloosi- ja keuhkosairausopin 
professorin lähemmin sopimalla tavalla. 

6) Tuberkuloositoimistossa saadaan antaa 
lääketieteen kandidaateille opetusta ainoas-
taan niinä aikoina, jolloin toimiston oma hen-
kilökunta on työssä. 

7) Tuberkuloosipiirin johtava lääkäri päät-
tää potilaiden ottamisesta yliopisto-osastolle 
ja heidän siirtämisestään tarvittaessa muihin 
hoitolaitoksiin. 

8) Yliopisto hankkii ja kustantaa ne ope-
tuksessa tarvittavat välineet, kojeet ja tarve-
aineet, joita sairaalalla ei ole, samoin kuin 
myös opetuksessa ja tieteellisessä työskente-
lyssä tarvittavan kirjallisuuden, jota sairaa-
lalla ei ole ennestään. Yliopiston hankkima 
irtaimisto jää sen omistukseen. 

Kaikki yliopisto-osastolla sairaanhoitoa 
varten tarvittavat välineet, kojeet ja tarve-
aineet samoin kuin myös lääkkeet, jotka kau-
punki kustantaa, hankitaan sairaalan toi-
mesta. 

9) Tuberkuloosi- ja keuhkosairausopin pro-
fessorilla ja hänen alaisillaan lääkäreillä on 
oikeus käyttää opetus- ja tutkimustarkoituk-
siin sairaalan sairaskertomus- ja röntgenar-
kistoa. 

10) Kaupunki vastaa ruoasta ja muista me-
noista yliopistolle luovutetulla potilasosas-
tolla. 

11) Yliopisto suorittaa kaupungille edellä 
mainituista eduista korvauksen, joka vastaa 
yliopiston vuokraaman osaston lääkäreille 4) 
kohdassa mainitun lain 12 §:n 2 momentin ja 
asetuksen 1 §:n perusteella maksettujen sai-
raalalisien tai niiden sijasta suoritettavien 
palkkioiden sekä niiden maksamisesta kau-
pungille aiheutuvien lisäkustannusten yhteis-
määrää. Maksu suoritetaan vuosineljännek-
sittäin seuraavan kuukauden 15 p:ään men-
nessä Laakson sairaalan postisiirtotilille n:o 
84 875. 

12) Sairaanhoito on yliopistolle luovutetul-
la osastolla järjestettävä kaupungin talousar-
viossa tarkoitusta varten osoitettujen määrä-
rahojen puitteissa. 

13) Yliopistolle luovutetun osaston tulot 
lankeavat kaupungille. 

14) Yliopistolla on oikeus, mikäli se niin 
haluaa, sijoittaa palkkaamiaan amanuensseja 
myös sairaalan kunnallisille osastoille sovit-
tuaan asiasta sairaalan johtajan kanssa. 

15) Yliopisto suorittaa kaupungille 11) koh-
dassa sovitun korvauksen lisäksi vuosittain 
vuokrana tuhatviisisataa (1 500) mk, mikä 
summa on maksettava kaupungin rahatoi-
mistoon neljässä yhtä suuressa erässä kunkin 
vuosineljänneksen alussa, viimeistään kol-
mantena arkipäivänä. 

16) Tämä sopimus on voimassa 1.5.1966 
lukien 5 v. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi samansisäl-
töistä kappaletta, yksi kummallekin asian-
osaiselle (12.1. 46 §). 

Auroran sairaala. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti sairaalalautakunnan käyttämään Au-
roran sairaalan kertomusvuoden palkkamää-
rärahoja, niiden käyttötarkoitusta osittain 
muuttaen, lasten kirurgian osastolle ajaksi 
1.6.—31.12. palkattavien ulkopuolisten lail-
listettujen lääkäreiden palkkioiden maksa-
mista varten (22.6. 540 §, 5.10. 720 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto oikeutti 
yleisten töiden lautakunnan käyttämään v:n 
1963 talousarvioon Kivelän sairaalan raken-
nuksen n:o 9 kattilahuoneen uusimista varten 
merkitystä määrärahasta enintään 36 500 mk 
Auroran sairaalan lämpökeskuksen höyrykat-
tiloiden syöttövesilaitteiden uusimista varten 
(6.4. 283 §) sekä sairaalalautakunnan käyttä-
mään v:n 1964 talousarvioon Hesperian sai-
raalan rakennuksen n:o 1 peruskorjausta var-
ten merkitystä määrärahasta enintään 
200 000 mk Auroran sairaalan rakennuksen 
n:o 15 parvekeovien uusimista varten (14.12. 
914 §). 

Kivelän sairaala. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti yleisten töiden lautakunnan käyttä-
mään v:n 1963 talousarvioon sairaalan raken-
nuksen n:o IX kattilahuoneen uusimista var-
ten merkitystä määrärahasta enintään 50 000 

18 



1. Kaupunginvaltuusto 

mk sairaalan pienoisröntgentilojen rakenta-
mista varten (20.4. 318 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalau-
takunnan käyttämään v:n 1963 ja 1964 ta-
lousarvioihin Kivelän sairaalan kaluston pe-
rushankintoja varten merkityistä määrära-
hoista enintään 49 191 mk sairaalan kurkku-, 
nenä- ja korvaosaston uudelleen järjestelyn 
yhteydessä suoritettavaa vuotuishankintojen 
luontoista kaluston hankintaa varten (20.4. 
319 §). 

Marian sairaala. Kaupunginvaltuusto 
päätti, koska oli todettu dialyysihoidon viime 
vuosina jatkuvasti kasvaneen ja todettu, ettei 
keskussairaalan munuaiskojeosasto pystynyt 
tyydyttämään helsinkiläispotilaiden maini-
tun hoidon tarvetta, että Marian sairaalan 
dialyysihoitotoimintaa saadaan jatkaa 1.1. 
1967 siten, että hoitoa annetaan lähinnä pit-
käaikaisille potilaille (14.12. 900 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalau-
takunnan käyttämään v:n 1963 talousarvioon 
Kivelän sairaalan kattilalaitosta varten mer-
kitystä määrärahasta 33 500 mk ja v:n 1964 
talousarvioon ko. sairaalan huoltokeskuksen 
kunnostamista varten merkitystä osamäärä-
rahasta 9 400 mk Marian sairaalan alueen ai-
taus- ja istutustöitä varten (8.6. 459 §). 

Nikkilän sairaalan perhehoitopotilaista 
hoitokodin pitäjille suoritettavat hoitomak-
sut päätettiin 1.10. alkaen korottaa siten, että 
kuukausimaksu hoitorahoineen potilaasta on 
enintään yht. 250 mk, jolloin potilaiden si-
joittamisesta eri maksuluokkiin päättää sai-
raalan ylilääkäri. Mainitut hoitomaksut si-
dottiin virallisen elinkustannusindeksin »lo-
kakuu 1951 = 100» v:n 1966 syyskuun piste-
lukuun siten, että indeksin muuttuessa 5 % 
suoritetaan sairaalalautakunnan toimesta 
vastaava tarkistus maksuissa kulloisenkin in-
deksiarvon laskemiskauden alusta pyöristä-
mällä tällöin maksut lähimpään täyteen 50 
penniin (7.9. 602 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ark-
kitehtien Aili ja Niilo Pulkan laatimat Nikki-
län sairaalan uusien asuntolarakennusten 

luonnospiirustukset. Lisäksi kaupunginval-
tuusto kehotti kaupunginhallitusta ryhty-
mään toimenpiteisiin sairaanhoitajien asu-
mistason parantamiseksi ja tällöin erityisesti 
pitämään tavoitteena sitä, että asuntotaloja 
rakennettaessa pienasuntojen pinta-aloja li-
sätään (23.3. 246 §). 

Laakson sairaala. Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi talorakennusosaston laatimat Laakson 
sairaalan itäisen poti laspavilj ongin peruskor-
jaustyön pääpiirustukset siten, että tutkittai-
siin mahdollisuuksia sairaansijamäärän lisää-
miseen. Kaupunginhallitus oikeutettiin hy-
väksymään tästä pääpiirustuksiin mahdolli-
sesti aiheutuvat muutokset. Samalla kaupun-
ginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan 
käyttämään ko. työtä varten v:n 1963 talous-
arvioon sairaalarakennusten suunnittelua ja 
rakentamista varten merkitystä määrärahas-
ta 107 000 mk ja v:n 1964 talousarvioon Ki-
velän sairaalan rakennuksen n:o XII perus-
korjaustyötä varten merkitystä määrärahas-
ta 103 000 mk. Työ saatiin suorittaa valtion-
apuasian ratkaisua odottamatta (22.6. 509 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten 
töiden lautakunnan käyttämään em. vuoden 
talousarvioon Oulunkylän psykiatrisen hoito-
kodin rakentamiseen varatusta määrärahasta 
252 500 mk Laakson sairaalan hallintoraken-
nuksen peruskorjaus- ja muutostöiden lop-
puun suorittamista varten (2.11. 796 §). 

Apuhoitajakoulu. Kaupunginvaltuusto 
päätti v. 1965 hyväksyä kaupunginhallituk-
sen toimenpiteet kaupungin apuhoitajakoulu-
tuksen järjestämiseksi. Kun valtioneuvosto 
ei ollut vielä hyväksynyt koulua ammattiop-
pilaitoslain tarkoittamaksi ammattikouluksi, 
kaupunginvaltuusto päätti, että apuhoitaja-
koulu toistaiseksi toimii sairaalalautakunnan 
alaisena oppilaitoksena siten, että koulun toi-
mintaa valvoo kaupungin sairaanhoitajakou-
lun johtokunta sekä että tällöin noudatetaan 
soveltuvin osin Helsingin kaupungin sairaan-
hoitajakoulun ohjesääntöä (22.6. 507 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti, että 
apuhoitajakoulussa peritään asuntoedusta, 

19 



1. Kaupunginvaltuusto 

aterioista ja muista eduista 1.7. jälkeen alka-
vien oppikurssien oppilailta samat oppilas-
maksut kuin valtion apuhoitajakouluissa (20. 
4. 311 §). 

Kätilöopiston rakentamisesta ja käyttämi-
sestä v. 1954 tehdyn sopimuksen mukaan on 
Kätilöopiston neuvolapiirissä asuvilla helsin-
kiläisillä ollut oikeus käyttää sairaalan poli-
klinikkaa ja äitiysneuvolaa. Kätilöopiston 
taholta esitettiin v. 1965 neuvolan muutta-
mista lähetepoliklinikkana toimivaksi äitiys-
poliklinikaksi. Kiinteistölautakunta päätti 
sen jälkeen vuokrata Somerontie 2:sta uudet 
huonetilat äitiysneuvolaa varten toistaiseksi, 
kunnes Vallilaan rakennettavat uudet tilat 
valmistuvat. Kaupunginvaltuusto oikeutti 
kaupunginhallituksen sopimaan Kätilöopis-
ton rakentamisesta ja käyttämisestä tehdyn 
sopimuksen muuttamiseksi siten, että Käti-
löopiston äitiysneuvola lopetetaan muutta-
malla se lähetepoliklinikkana toimivaksi äi-
tiyspoliklinikaksi (25.5. 382 §). 

Invaliidisäätiön kanssa tehdyn sopimuksen 
tarkistaminen. Invaliidisäätiön kanssa oli v. 
1942 tehty sopimus säätiön huoltolaitoksen 
eräiden potilas- ja hoitopaikkojen luovutta-
misesta kaupungin käyttöön. Sopimusta oli 
v. 1960 muutettu laitoksessa hoitoa saavien 
kansakoulujen ja lastentarhojen oppilaiden 
osalta. Koska olosuhteet v:sta 1942 ovat huo-
mattavasti muuttuneet, oli säätiö ehdottanut 
sopimuksen uusimista. Kaupunginvaltuusto 
päätti muuttaa Invaliidisäätiön kanssa v. 
1942 potilas- ja hoitopaikkojen luovuttami-
sesta kaupungin käytettäväksi tehdyn sopi-
muksen lisäyksineen seuraavaksi: 

Helsingin kaupungin, josta jäljempänä 
käytetään nimitystä Kaupunki, ja Invalidi-
säätiö—Invalidstiftelsen -nimisen säätiön, 
josta alempana käytetään nimitystä Säätiö, 
kesken on tehty hoito- ja oppilaspaikkojen 
luovuttamisesta Kaupungin käytettäviksi 
Säätiön Tenholantie 10:ssä olevassa sairaa-
la- ja ammattikoululaitoksessa seuraava 
sopimus: 

1) Säätiö luovuttaa edellä mainitussa lai-

toksessaan pysyvästi Kaupungin käytettä-
viksi, kuitenkin huomioon ottaen, mitä 6) 
kohdassa sanotaan, yleisillä osastoilla yh-
teensä 40 hoitopaikkaa sellaisten Kaupungis-
sa hengillekirjoitettujen potilaiden hoitami-
seksi, joilla on ortopedinen vika, vamma tai 
sairaus tahi jotka lapsihalvauksen johdosta 
ovat jälkihoidon tarpeessa, sekä sitoutuu huo-
lehtimaan näiden potilaiden hoidosta. 

2) Laitoksessa varataan sitä paitsi säännöl-
lisesti kymmenelle Kaupungissa hengillekir-
joitetuile ja sen ammattikouluun sopivalle 
oppilaalle tilaisuus ammattiopetuksen saami-
seen samoilla yleisillä ehdoilla kuin muille 
laitoksen ulkopuolella asuville, muualta ko-
toisin oleville oppilaille. 

3) Kaupunki suorittaa Säätiölle keskus-
sairaaloiden poliklinikoilla perittävien mak-
sujen mukaisen korvauksen Kaupungin kan-
sakoulujen ja lastentarhain oppilaista, joita 
ortopedisen vian, vamman tai sairauden 
vuoksi on tutkittu tahi hoidettu Säätiön orto-
pedisen sairaalan poliklinikassa. 

4) Säätiö on oikeutettu perimään laitokses-
sa Kaupungin hoitopaikoilla olevilta potilail-
ta samat hoitomaksut kuin keskussairaaloissa 
vastaavissa maksuluokissa kannetaan sekä 
korvauksen mahdollisesti tarvittavista tuki-
sidoksista, teko jäsenistä ja muista apuneu-
voista. 

5) Säätiö antaa hoitamistaan potilaista kuu-
kausittain Kaupungin määräämälle viran-
omaiselle tämän hyväksymän lomakkeen 
mukaisen kuukausiraportin. Näistä rapor-
teista tulee ilmetä Kaupungin potilaiden hoi-
topäivät päivittäisine vaihtumisineen ja niis-
sä tulee olla asianomaisen päivän kohdalle 
potilaan järjestysnumeroin tehty merkintä 
hänen ottamisestaan sairaalaan ja poistami-
sestaan sieltä. Kuukausiraportteihin tulee 
myöskin liittyä selvitys siitä, että potilaat on 
katsottava Kaupungin potilaiksi. 

6) Jos Säätiö lopettaa laitoksen toiminnan, 
on sen tuettava Kaupunkia saamaan tämän 
sopimuksen edellyttämät edut siinä mainituin 
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ehdoin toisessa vastaavanlaisessa laitoksessa 
(30.11. 862 §). 

Työterveyslaitoksen käyttämisestä tehdyn so-
pimuksen uusiminen. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti sairaalalautakunnan muuttamaan ker-
tomusvuoden alusta kaupungin ja Ammatti-
lääketieteen säätiön kesken tehtyä sopimusta 
pienoisröntgenkuvauksista suoritettavan kor-
vauksen osalta siten, että kuvan hinta koro-
tetaan 90 p:stä 1.15 mkraan (8.6. 441 §). 

Lastenlinnan hoitopaikoista tehdyn sopimuk-
sen muuttaminen. Lastenlinnan edustajisto 
ehdotti v. 1965 osakaskunnille, että ennakko-
maksujen osalta siirryttäisiin samanlaiseen 
järjestelmään kuin kuntainliittojen sairaa-
loissa. Voimassa oleva järjestelmä vaikeutti 
sairaalan toimintaa, koska se aiheutti käyttö-
varojen puutetta. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti kaupunginhallituksen tekemään Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton kanssa Helsin-
gin Lastenlinnan käytöstä seuraavan sopi-
muksen: 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsin-
gin Lastenlinnan johtokunta ja Helsingin 
kaupunki ovat tänään sopineet seuraavaa: 

1) Poiketen 11.10.1960 Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Helsingin Lastenlinnan hoi-
topaikoista tehdyn sopimuksen 3) kohdan 
määräyksistä Helsingin kaupunki suorittaa 
ennakkomaksuna neljännesvuosittain jälki-
käteen tänä aikana kunnasta olleiden potilai-
den hoitopäivien luvun mukaisen kunnan 
osuutta vastaavan määrän nettotappiosta 
laskettuna talousarvion mukaan. 

2) Jos kaikki Helsingin Lastenlinnan tilaa-
jakunnat eivät tee tämänsisältöistä sopimus-
ta, ennakkomaksun tämän sopimuksen mu-
kaan suorittaneelle kunnalle hyvitetään tä-
män sopimuksen 1) kohdan ja hoitopaikka-
sopimuksen 3) kohdan perusteella lasketulle 
ennakkomaksujen erotukselle 7 %:n vuotui-
nen korko maksupäivästä vuoden loppuun. 

3) Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.1966 
ja on voimassa saman ajan kuin 1) kohdassa 
tarkoitettu hoitopaikoista tehty sopimus 
(23.2. 168 §). 

Lastenlinnan poliklinikan käyttöä koskeva 
sopimus. Kaupunginvaltuusto oikeutti kau-
punginhallituksen tekemään Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton kanssa seuraavan sopi-
muksen : 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsin-
gin Lastenlinnan johtokunta, jota jäljempä-
nä kutsutaan johtokunnaksi, ja Helsingin 
kaupunki, josta jäljempänä käytetään nimi-
tystä kunta, ovat tehneet Helsingin Lasten-
linnan poliklinikan käytöstä seuraavan sopi-
muksen: 

1) Kunta on oikeutettu käyttämään Las-
tenlinnan poliklinikkaa sairaalaan pyrkivien 
lasten alkututkimusta ja -hoitoa varten (lähe-
tepoliklinikka) sekä sairaalassa hoidettujen 
lasten polikliinistä jälkitutkimusta ja -hoitoa 
varten (jälkipoliklinikka). 

2) Kunta suorittaa Lastenlinnalle poli-
klinikalla 1) kohdassa mainituista tutkimuk-
sista ja hoidosta lasten vanhempien maksa-
man, yleisissä sairaaloissa voimassa olevan 
poliklinikkataksan mukaisten maksujen li-
säksi kunnasta olevien lasten käyntikertojen 
mukaisen suhteellisen osan poliklinikan net-
tokustannuksista (käyntikertojen suhde poli-
klinikan kaikkien käyntikertojen lukuun). 
Käyntikertakorvaus suoritetaan jälkikäteen 
kalenterivuotta seuraavan vuoden helmi-
kuussa. 

3) Kunta suorittaa ennakkomaksuna nel-
jännesvuosittain edellisen neljänneksen aika-
na kunnasta olleiden potilaiden poliklinikka-
käyntien luvun mukaisen kunnan osuutta 
vastaavan määrän nettotappiosta laskettuna 
poliklinikan talousarvion perusteella. Ensim-
mäinen maksuennakko suoritetaan kuitenkin 
sopimuksen tehneiden kuntien arvioitujen 
poliklinikan käyntikertojen perusteella. 

4) Poliklinikan talousarviosta ja muista 
poliklinikkaa koskevista asioista päättää Las-
tenlinnan edustajisto tai johtokunta sen mu-
kaan kuin Lastenlinnan säännöissä määrä-
tään. 

5) Tämä sopimus on voimassa kalenteri-
vuoden 1967 ja jatkuu kalenterivuoden ker-
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rallaan, jollei sitä sanota irti kunnan puolesta 
kolmea (3) kuukaut ta ennen ja Lastenlinnan 
puolesta kahta (2) kuukaut ta ennen sopimus-
kauden päättymistä. 

6) Jos Lastenlinna siirtyy kuntainliiton hal-
lintaan, johtokunnalla on oikeus irtisanoa 
sopimus päättyväksi sinä päivänä, jolloin 
siirtyminen tapahtuu (7.9. 603 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltolautakunnan ja sen alaisten laitosten 
viranhaltijain palkkojen ja virkojen järjeste-
lyt, ks. kunn. as. kok. n:o 196. 

Asumistukea koskevat asiat. Kaupungin-
valtuusto päätti muut taa väliaikaisen asu-
mistuen suorittamisesta vanhuksille annettu-
jen yleisohjeiden muuttamisesta v. 1964 te-
kemänsä päätöksen I I 1) kohdan ja v. 1963 
vahvistamiensa yleisohjeiden II 4) kohdan 
1.1.1967 lukien. Muutokset koskivat suoritet-
tavan asumistuen suuruutta ja sen myöntä-
misen edellytysten toteamista (14.12. 911 §). 

Vt Ehrnrooth ym. olivat asiaa koskevassa 
aloitteessaan huomauttaneet, että asumis-
tuen saamisen ulkopuolelle olivat kokonaan 
jääneet mm. ne henkilöt, jotka nautt ivat 
kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyys-
eläkettä. Näitä oli Helsingissä n. 3 500. Kau-
punginhallitus oli aloitteen johdosta viitan-
nut edellä mainittujen ohjeiden muuttami-
sesta tehtyyn päätökseen sekä huoltolauta-
kunnan ja vanhusten asuntokomitean asiasta 
antamiin lausuntoihin. Kaupunginvaltuusto 
katsoi lausunnon riittäväksi selvitykseksi 
(14.12. 915 §). 

Huoltoavun takaisin perimisen lopettamis-
ta tai rajoittamista koskevassa aloittees-
saan vt Myllymäki ym. olivat huomautta-
neet, että huoltoavun tarpeen aiheuttavat 
usein mm. heikot työnsaantimahdollisuudet, 
varsinkin vanhempien naisten osalta, sekä 
pienet palkat. Huoltoapua tarvi taan siis 
useimmiten yhteiskunnallisten olosuhteiden 
takia eikä yksilön itse aiheuttaman syyn 
vuoksi. Korkeat verot ja elinkustannukset 

esim. aiheuttavat usein sen, että lasten on 
vaikea huolehtia vanhempiensa elättämises-
tä. Tämän vuoksi olisi jo yhteiskuntaa raken-
taneet ja sille kymmeniä vuosia veroja mak-
saneet vanhukset huolehdittava yhteiskun-
nan toimesta. Huoltoavun takaisin perimi-
sestä olisi luovuttava tai lakia muutet tava 
ainakin siten, että periminen rajoitettaisiin 
koskemaan vain poikkeustapauksia. Asiasta 
olisi kiireesti tehtävä esitys Kaupunkiliitolle. 
Huoltolautakunta oli lausunnossaan viitan-
nut v. 1956 annetun huoltoapulain 3—5, 28, 
33 ja 34 §:iin, joissa oli tarkat määräykset 
huoltoavun takaisin perimisestä. Lautakunta 
oli todennut, ettei huoltoavun takaisin peri-
miskysymys ollut yksiselitteinen ja ettei ta-
kaisin perimisestä voitaisi kokonaan luopua, 
koska oli myös olemassa huolimattomia ja 
välinpitämättömiä perheen huoltajia, joiden 
kohdalla perimistä oli pidettävä kasvatuskei-
nona. Myöskään ei ollut aihetta lopettaa ta-
kaisin perimistä vanhusten osalta, sillä ko-
honneiden kansaneläkemaksujen ansiosta he 
voivat itse suorittaa huoltolaitoksissa perittä-
vät alhaiset hoitomaksut. Tällöinkään ei ole 
syytä luopua korvauksen perimisestä, koska 
muutoin kertyneet säästöt aikanaan siirtyisi-
vät perintönä omaisille. Huolto jaosto sekä 
-toimistot olivat yleensä pyrkineet mahdolli-
suuksiensa mukaan rajoi t tamaan takaisin 
perimistä ja korvauksen periminen toteutet-
tiin useimmiten vasta huollettavan kuoltua. 
Tällöin huomattava osa velkomisista kohdis-
tetaan huollettavan mahdollisesti jä t tämään 
omaisuuteen. Kertomusvuoden elokuussa oli 
huoltoviraston asiamiesosastossa 25 806 vel-
komiskorttia. Luku oli v:n 1965 alusta lukien 
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