
2. Kaupunginhallitus 

kansanedustajien vaalien aikana järjestyksen 
valvontaa ja vartiointitehtäviä äänestyshuo-
neistossa suorittaville poliisimiehille pää-
tettiin suorittaa 4.70 mk/t:lta, mikäli tehtävä 
suoritetaan asianomaisen säännöllisen palve-
lusvuoron ulkopuolella (10.2. 434 §). 

Merkittiin tiedoksi, että posti- ja lennätin-
hallitus oli hylännyt kaupungin anomuksen 
virkalähetysoikeuksien saamisesta kansan-
edustajien vaalien äänioikeutetuille kerto-
musvuonna lähetettäviä ilmoituskortteja var-
ten (13.1. 139 §). 

Yleisradio Oy:lie myönnettiin lupa radioida 

ja televisioida vaalien Kallion virastotalossa 
tapahtuva tuloslaskenta (yjsto 15.3. 5 530 
§)· 

Kiinteistöviraston talo-osastoa kehotettiin 
Kallion virastotalon isännöitsijänä perimään 
Helsingin vaalipiirin keskuslautakunnalta 
sille virastotalosta anomuksen mukaisesti 
luovutetuista huonetiloista voimassa olevaa 
tilitysvuokraa vastaava korvaus, mihin sisäl-
tyy korvaus siivouksesta ja valaistuksesta. 
Hankintatoimiston asiana oli periä korvaus 
luovutetuista laskukoneista ja erikseen asen-
netuista puhelimista (yjsto 29.3. 5 628 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaan-
hoito s air a alain ulkopuolella 

Terveydenhoitovirasto. 37. pl:n kaupungin-
lääkärin virka päätettiin julistaa uudelleen 
haettavaksi siten, että hakijat voivat esittää 
myös oman palkkavaatimuksensa ja että 30. 
11. päättyneen määräajan kuluessa jätetyt 
hakemukset otettaisiin huomioon. Kaup. hy-
gieenikko Olavi Kilpiö määrättiin hoitamaan 
virkaa viran mukaisin palkkaeduin 1.1.1967 
lukien kunnes virkaan valittu ryhtyy sitä 
hoitamaan. Lääkintöhallitusta pyydettiin an-
tamaan kaup. hygieenikko Kilpiölle määräys 
hoitaa ko. virkaa mainittuna aikana (15.12. 
3 343 §, 29.12. 3 462 §). 

Koska terveydenhoitoviraston on yhdessä 
liikennelaitoksen kanssa väestönsuojelulain 
ja -asetuksen mukaan hoidettava mm. ensi-
apukomppanioiden perustaminen, koulutuk-
sen järjestäminen sekä kaluston hankinta- ja 
kunnossapito, eivätkä kaupunginlääkäri ja 
näihin tehtäviin määrätyt terveydenhoito-
viraston viranhaltijat pysty oman toimensa 
ohella hoitamaan ko. tehtäviä, kaupungin-
hallitus oikeutti terveydenhoitolautakunnan 
palkkaamaan terveydenhoitovirastoon työ-
sopimussuhteeseen apulaissuojelujohtajan 1. 

4. lukien toistaiseksi ja kauintaan kertomus-
vuoden loppuun lähinnä kaupungin yleiseen 
väestönsuojeluun liittyvien toimenpiteiden 
ja tehtävien hoitamista varten yhteistoimin-
nassa väestönsuojelutoimiston kanssa. Palkka 
1 000 mk/kk on terveydenhoitoviraston ja 
liikennelaitoksen yhteisesti suoritettava. 
Kaupunginhallitus myönsi terveydenhoito-
lautakunnan käytettäväksi 5 400 mk mainit-
tu ja palkkausmenoja varten ja määräsi, että 
3 600 mk palkkausmenoista suoritetaan lii-
kennelaitoksen käytettäväksi kertomusvuo-
den talousarvioon väestönsuojelua varten 
merkityistä määrärahoista (10.2. 453 §). 

Kaup. lääk. Tauno Wartiovaaralle myön-
nettiin sairauslomaa esitettyjen lääkärinto-
distusten perusteella. Hänen sijaisekseen 
määrättiin kaup. hygieenikko Olavi Kilpiö 
virkaan kuuluvin palkkaeduin (13.1. 151 §, 
10.2. 456 §, 10.3. 740 §). 

Terveydenhoitoviraston Teha 80 -merkki-
nen röntgenkone päätettiin myydä Haveman 
Oy:lle 250mk:n hinnasta (yjsto 13.9. 6 796 §). 

Pölyhaittojen poistamista, meluntorjuntaa 
ym. tarkoittavat toimenpiteet. Kaupunginhalli-
tus kehotti terveydenhoitolautakuntaa suo-
ri t tamaan tutkimuksen Sörnäisten rantatien 
alueella olevien pölylähteitten haittavaiku-
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tuksista ja niiden torjuntamahdollisuuksista, 
joko erillisesti tai yhteistoiminnassa Työ-
terveyslaitoksen suoritettavaksi tarkoitetun 
ilman saastumista koskevan tutkimuksen 
kanssa (23.9. 2 508 §, v:n 1965 kert. s. 117 §). 

Kaupunginhallitus päätti 
esittää Suomen Kaupunkiliitolle sekä val-

tioneuvoston asettamalle ilmansuojelun ja 
meluntorjunnan neuvottelukunnalle, että 
ryhdyttäisiin mahdollisiin lainsäädäntö- ja 
muihin tarvittaviin toimenpiteisiin teollisuus-
laitoksista ja moottoriajoneuvoliikenteestä 
aiheutuvan ilman saastumisen rajoittami-
seksi, 

esittää maistraatille kiireellisiin toimenpi-
teisiin ryhtymistä sellaisen esityksen tekemi-
seksi, että Helsingin kaupungin rakennusjär-
jestykseen sisällytettäisiin muiden mahdol-
listen täydennysten ja tarkistusten lisäksi 
määräys siitä, että jätteidenpolttouunin ra-
kentamiseen aina vaaditaan rakennustarkas-
tajan lupa, ellei ko. lupa sisälly maistraatin 
jo myöntämään rakennuksen varsinaiseen 
rakennuslupaan, 

esittää lisäksi maistraatille, että rakennus-
tarkastajan ohjeisiin vahvistettaisiin yksityis-
kohtaiset määräykset jätteidenpolttouunien 
rakenteille asetettavista vaatimuksista ja 
uunien käyttämisestä sekä jätteiden keräämi-
sestä kiinteistössä samoin kuin niiden tarvit-
semista kuljetusteistä ja kuljetustavoista 
sekä 

esittää Suomen Arkkitehtiliiton Standardi-
soimislaitokselle nykyisten jätteidenpoltto-
uuneja koskevien korttien poistamista raken-
nustietokortistosta ja niiden korvaamista 
uusilla korteilla (23.9. 2 506 §). 

Neuvolaylilääkärin palkkiovirka päätettiin 
jättää täyttämättä kauintaan 1.6.1967 saak-
ka (6.10. 2 645 §). 

Neuvola- ja kotisairaanhoitotyössä työsken-
televille konsultaatiolääkäreille päätettiin 1. 
11. lukien suorittaa enintään 30 mk:n suurui-
nen palkkio kultakin täydeltä työtunnilta 
siten, että lääkäriä kohti työtuntien määrä on 
enintään 15 kuukaudessa (27.10. 2 868 §). 

Länsi-Pakilan lastenneuvolan kalustoluette-
losta poistetut 20 tuolia päätettiin myydä 
Terttu Lahdelle 20 mk:n yhteishinnasta (yjsto 
6.9. 6 740 §). 

Muutos- ja korjaustöiden suorittamista 
varten lastenneuvolaksi vuokratussa huoneis-
tossa Rajametsäntie 32 G 47 myönnettiin 
7 300 mk (20.1. 235 §) ja talosta Somerontie 
2 Vallilan äitiysneuvolaa varten vuokratussa 
huoneistossa suoritettavia muutos- ja korja-
ustöitä varten 3 520 mk (3.3. 665 §). 

Kaupunginhallitus päätti pyytää Aravan 
suostumusta kaupungin Kontulassa omista-
man kiinteistöyhtiön talon ensimmäisessä 
kerroksessa olevan 5 huoneen ja keittiön asuin-
huoneiston käyttämiseen tilapäisesti äitiys-
ja lastenneuvolatarkoituksiin Kontulan kan-
sakoulun yhteyteen rakennettavaksi suunni-
tellun neuvolahuoneiston valmistumiseen as-
ti. Aravan suostuttua anomukseen kaupun-
ginhallitus kehotti asunnonjakotoimikuntaa 
osoittamaan jonkin kertomusvuoden maalis-
kuussa Kontulaan valmistuvan kaupungin 
omistaman talon ensimmäisestä kerroksesta 
5 huoneen ja keittiön käsittävän asuinhuo-
neiston ko. tarkoitukseen tai vapauttamaan 
jonkin jo valmiina olevan vastaavanlaisen 
huoneiston. Kiinteistölautakuntaa kehotet-
tiin vuokraamaan em.. huoneisto ja osoitta-
maan se terveydenhoitolautakunnan käyt-
töön (17.2. 522 §, 5.5. 1 239 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi lääkintöhalli-
tuksen laatiman lisäsopimuksen, jonka mu-
kaan Suomen valtio ja Helsingin kaupunki 
sopivat siitä, että sanottujen osapuolien kes-
ken 11.10. 1954 Kätilöopiston rakentamisesta 
ja käyttämisestä tehdyssä sopimuksessa, jota 
on muutettu 22.5.1963 allekirjoitetulla lisä-
sopimuksella, tarkoitettu äitiysneuvola muu-
tetaan Kätilöopiston muun poliklinikan yh-
teydessä toimivaksi äitiyspoliklinikaksi, jo-
hon hoidettavaksi tai tutkittavaksi pyrkiväl-
tä vaaditaan lääkärin esitutkimukseen perus-
tuva suositus (1.12. 3 204 §). 

Kotisairaanhoidon ylilääkärin palkkiovirka 
päätettiin jättää täyttämättä kauintaan 1.6. 
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1967 saakka (24.2. 596 §, 6.10. 2 645 

Kotisairaanhoitotyössä työskenteleville 
konsultaatiolääkäreille suoritettava palkkio, 
ks. s. 146. 

Kotisairaanhoidossa oleville vanhuksille 
Turholman kesäkotiin järjestettävää virkis-
tysretkeä varten myönnettiin 1 201 mk (yjsto 
30.8. 6 690 §). 

Aluelääkärin vastaanotoilla otetuista rin-
taontelo-röntgenkuvista annetuista lausun-
noista päätettiin röntgenerikoislääkärille suo-
rittaa palkkiona 2.50 mk potilasta kohden 
1.11. lukien (6.10. 2 646 §). 

Talossa Haavikkopolku 2 sijaitsevan Mau-
nulan aluelääkärien yliteisvastaanottohuo-
neistoksi muutettavan huoneiston muutos-
ja korjaustöitä varten myönnettiin 27 000 mk 
(3.3. 665 §) ja talossa Vihdintie 19 sijaitsevissa 
aluelääkäreiden yhteisvastaanottotiloissa 
suoritettavia korjauksia varten 26 600 mk 
(yjsto 5.7. 6 412 §). 

Lisätilojen saamiseksi Herttoniemen alue-
lääkäreiden yhteisvastaanottoa varten kau-
punginhallitus kehotti asunnonjakotoimikun-
taa osoittamaan talossa Susitie 2—6 huoneis-
tossa M 135 asuvalle perheelle uuden asunnon 
ja kehoitti kiinteistölautakuntaa terveyden-
hoitoviraston kanssa laadituttamaan suunni-
telman ja kustannusarvion huoneistossa tar-
vittavista muutos- ja korjaustöistä. Huoneis-
to oli sen vapauduttua vuokralaisista osoitet-
tava terveydenhoitolautakunnan käyttöön. 
Muutos- ja korjaustöitä varten kaupungin-
hallitus myönsi enintään 45 850 mk (20.1. 
236 §, 30.6. 1 913 §). 

Peruuttaen v. 1965 (ks. s. 118) tekemänsä 
päätöksen kaupunginhallitus päätti kehottaa 
yleisten töiden lautakuntaa yhteistoimin-
nassa kiinteistölautakunnan ja terveydenhoi-
tolautakunnan kanssa suunnittelemaan Valli-
lan korttelin n:o 584 tontille n:o 3 virasto- ja 
liiketalon, johon sijoitettaisiin n. 500 m2:n 
suuruinen neljän aluelääkärin yhteisvastaan-
ottohuoneisto sairaanhoitoasemineen sekä 
röntgen- ja laboratoriotiloineen, lisäksi n. 

100 m2:n suuruinen äitiysneuvolahuoneisto 
ja sauna sekä mahdollisesti muita kaupungin 
laitoksia. Tonttia varten oli lisäksi laadittava 
asemakaavan muutos (23.6. 1 844 §). 

Kouluterveydenhoito-osasto. Yleis j aost o 
päätti myöntää terveydenhoitovirastolle py-
syvän virastokohtaisen oikeuden käyttää 
vuokra-autoa toistaiseksi niillä matkoilla, 
jolloin lasten kuulonmittauksissa tarvittavaa 
audiometriä ja hemoglobiininäytteiden ot-
toon tarvittavaa välineistöä kuljetetaan toi-
mintapisteestä toiseen kaupunginhallituksen 
23.1.1964 tekemän päätöksen mukaisilla eh-
doilla. Samalla yleisjaosto oikeutti kansakou-
lujen korvalääkärin ja lastentarhain lääkärin 
päättämään siitä, milloin kouluterveyden-
hoito-osaston korvapoliklinikan kouluhoita-
jat ja terveydenhuolto-osaston lastentar-
hoissa toimivat terveyssisaret saavat käyttää 
vuokra-autoa em. virka-ajoissa (yjsto 1.3. 
5 439 §, 23.8. 6 644 §). 

Uuden hammaslääketieteen laitoksen raken-
taminen. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa 
opetusministeriölle, että kaupunginhalli-
tus suhtautuu periaatteessa myötämielisesti 
hammaslääketieteen laitoksen rakentamiseen 
Helsinkiin. Laitos tulisi mikäli mahdollista 
sijoittaa 16. kaupunginosan korttelin n:o 711 
pohjoispuolelta aluevaihdossa valtiolle luo-
vutettavaksi ehdotetulle alueelle. Kaupungin-
hallitus tulee harkitsemaan rahoituskysymys-
tä sen jälkeen, kun laitoksen lopullinen sijoi-
tuspaikka on ratkaistu (29.9. 2575 §). 

Terveysolojen valvonta. Sen jälkeen kun ter-
veydenhoitolautakunta v . 1965 oli valinnut 
terveysolojen tarkastustoimiston 22. pl:n ter-
veysylitarkastajan virkaan johtajaop., vara-
not. Helge Sarvasmaan, oli yhteiskuntat, 
maist. Erkki Laukkanen valittanut päätök-
sestä kaupunginhallitukseen sillä perusteella, 
että terveysylitarkastajan viran pätevyys-
vaatimuksena oli mm. korkeakoulussa suori-
tettu loppututkinto ja että valittaja katsoi, 
ettei virkaan valitulla ollut tätä pätevyyttä. 
Kaupunginhallitus hylkäsi valituksen. Tyy-
tymättömänä kaupunginhallituksen päätök-
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seen oli asianomainen valittanut siitä läänin-
hallitukseen esittäen sekä terveydenhoitolau-
takunnan että kaupunginhallituksen päätök-
sen kumoamista. Lääninoikeus oli todennut, 
että Helsingin yliopiston oikeustieteellisen 
tiedekunnan tutkinnoista v. 1963 annetun 
asetuksen 1 §:n mukaan oikeustieteellisessä 
tiedekunnassa voidaan suorittaa alempi oi-
keustutkinto ja väliaikaisista opettajakorkea-
kouluista v. 1958 annetun asetuksen 1 §:n mu-
kaan ko. korkeakouluissa valmistetaan yli-
oppilaita kansakouluopettajiksi, mikä val-
mistus päättyy kansakoulunopettajan tut-
kintoon. Koska näitä molempia tutkintoja 
voidaan pitää Helsingin kaupungin tervey-
denhoitoviraston v. 1958 annetun johtosään-
nön 21 §:ssä tarkoitettuina korkeakoulussa 
suoritettuina loppututkintoina, on Sarvas-
maa voitu täten valita terveysylitarkastajan 
virkaan. Sen vuoksi lääninoikeus oli harkin-
nut oikeaksi hylätä valituksen (7.1. 65 §). 

A mmattientar kastus. Terveydenhoito viras-
ton johtosäännön 28 §:n mukaan ammattien 
ylitarkastajan virkaan valittavalta vaaditaan 
Teknillisessä korkeakoulussa suoritetun dip-
lomi-insinöörin tutkinto. Saman johtosään-
nön 66 §:n perusteella kaupunginhallituksella 
on oikeus myöntää poikkeus näistä vaatimuk-
sista. Kaupunginhallitus päätti, että arkkit., 
in s. Matti Liedon osalta saatiin poiketa ter-
veydenhoitoviraston ammattienylitarkasta-
jan viran em. johtosäännössä määrätyistä pä-
tevyysvaatimuksista (15.9. 2 439 §). 

Vuosaaren kouluhammashoitolan perusta-
miskustannuksia varten siirrettiin 3 083 mk 
v:n 1965 talousarvion ao. määrärahoista (3.2. 
380 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. 
Kaupunginhallitus päätti, tyytyen kauppa-
ja teollisuusministeriön päätökseen merkitä 
tiedoksi, että terveydellisten tutkimusten la-
boratorion kertomusvuoden menoja varten 
oli saatu valtionapua 1 500 mk, mikä merkitsi 
vain 4.4 % ko. menoista (22.12. 3 398 §). 

Maidontarkastamo. Merkittiin tiedoksi, että 
työneuvosto oli suostunut kaupungin ano-

mukseen, että maidontarkastamon ylikatsas-
tajaa ja näytteidenottajia saadaan tarpeen 
vaatiessa pitää työssä klo 23:een saakka niinä 
päivinä, jolloin he vuorollaan joutuivat val-
vomaan reduktaasikokeita. Päätös olisi voi-
massa 1.4. alkaen toistaiseksi, kuitenkin kau-
intaan 31.3.1968 saakka (21.4. 1 102 §, yjsto 
1.3. 5 438 §). 

Vielä päätettiin työneuvostolle esittää, että 
maidontarkastamon kahden työsopimussuh-
teisen pesijän lepoaika saataisiin lyhentää 
yhdestä tunnista 30 minuutiksi (yjsto 8.11. 
7 245 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä kauppa-
ja teollisuusministeriön päätökseen, jolla mai-
dontarkastamon laboratoriolle oli kertomus-
vuodeksi myönnetty valtionapua 1 500 mk, 
mikä merkitsi 2.5 % menoista (22.12. 3 398 §). 

Maidontarkastamon rakennuksen kauko-
lämmitysverkkoon liittämisestä aiheutuvan 
sähkölaitoksen liittymismaksun suorittamista 
varten myönnettiin 15 500 mk (10.3. 737 §). 

Helsingin maalaiskunnan kanssa päätettiin 
tehdä seuraava sopimus maalaiskunnan alu-
eella otettujen maitonäytteiden tarkastami-
sesta Helsingin kaupungin maidontarkasta-
mossa siten, että sopimus astuu voimaan alle-
kirjoituspäivästä lukien. 

Sopimus 

Helsingin kaupungin ja Helsingin maalais-
kunnan välillä on tänään tehty seuraava so-
pimus: 

Helsingin kaupunki sitoutuu suorittamaan 
Helsingin maalaiskunnan maidontarkastuk-
seen tarvittavia laboratoriokokeita Helsingin 
kaupungin maidontarkastamossa seuraavin 
ehdoin: 

1. Helsingin maalaiskunta on velvollinen 
lähettämään Helsingin kaupungin maidon-
tarkastamolle luettelon kaikista tarkastuksen 
alaisista myymälöistä Helsingin maalaiskun-
nan alueella. Maitonäytteet otetaan ja maito-
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näytteiden tutkimukset suoritetaan kerran 
kuukaudessa jokaista myymälää kohti. 

2. Helsingin maalaiskunta on itse velvolli-
nen huolehtimaan maitonäytteiden ottami-
sesta Helsingin kaupungin maidontarkasta-
mon ohjeiden mukaisesti ja niiden kuljetta-
misesta maidontarkastamolle sen kanssa 
sovittuina aikoina. 

3. Maidontarkastamo luovuttaa Helsingin 
maalaiskunnalle omakustannushintaan tar-
vittavat lomakkeet ja lainaa näytteidenottoa 
varten tarvittavan välineistön. Rikkoutu-
neista välineistä maksaa kunta korvauksen 
niiden ostohinnan mukaan. 

4. Maidontarkastamo sitoutuu korvaukset-
ta antamaan opetusta näytteenottajille 
maidontarkastamolla. 

5. Helsingin maalaiskunta sitoutuu suorit-
tamaan Helsingin kaupungille jokaisesta tut-
kitusta näytteestä kolme (3) markkaa. Mak-
sut suoritetaan kalenterikuukausittani toimi-
tettavan laskutuksen perusteella viimeistään 
kuukauden kuluessa siitä, kun kaupunki on 
esittänyt laskun maksettavaksi. 

6. Näytteistä suoritettavat maksut sido-
taan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa 
v:n 1951 lokakuun indeksi on merkitty piste-
luvulla 100, siten että kunkin kalenterivuosi-
neljänneksen aikana näytteidenotosta lasku-
tettujen maksujen loppusumma korotetaan 
yhtä monella prosentilla kuin kalenterivuosi-
neljänneksen viimeisen kuukauden pisteluku 
on suurempi kuin joulukuun 1962 indeksiluku 
150, jota pidetään perusindeksinä. Indeksi-
korotuksen laskeminen suoritetaan välittö-
mästi sen jälkeen, kun kalenterivuosineljän-
neksen viimeisen kuukauden indeksipistelu-
ku on julkaistu. Indeksikorotuksesta aiheutu-
neet lisämaksut on suoritettava viimeistään 
yhden kuukauden kuluessa siitä, kun kaupun-
ki esittää maksajalle niitä koskevan laskel-
man. Jos indeksi perusindeksiin verrattuna 
alenee, ei indeksiehtoa sovelleta. Jos tämän 
sopimuksen voimassaoloaika päättyy kesken 
kalenterivuosineljännestä, pidetään indeksin 
1 askennassa tarkistusindeksinä sopimuksen 

päättymiskauden indeksilukua. Indeksikoro-
tuksen laskemisessa ja maksamisessa mene-
tellään edellä kalenterivuosineljännestarkis-
tuksesta mainitulla tavalla. Siinä tapaukses-
sa, että edellä sanotun elinkustannusindeksin 
laskeminen lopetetaan tai laskentaperusteita 
muutetaan, saatetaan kysymys indeksiehdon 
soveltamisessa käytettävistä laskentaperus-
teista Suomen Pankin taloudellisen tutkimus-
toimiston ratkaistavaksi, jota ratkaisua in-
deksiehdon toteuttamisessa tämän jälkeen 
noudatetaan. 

7. Mikäli kokeiden suorittamisessa havai-
taan, että näytteistä on tehtävä lisätutki-
muksia, ei niistä veloiteta eri korvausta. 

8. Maidontarkastamo ilmoittaa Helsingin 
maalaiskunnan terveydenhoitolautakunnalle 
näytteiden tutkimustulokset. 

9. Tämä sopimus on voimassa 1.1.1966 al-
kaen kalenterivuoden kerrallaan, ellei sitä 
irtisanota puolelta tai toiselta kolme kuu-
kautta ennen kunkin kalenterivuoden loppua. 

10. Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtä-
pitävää kappaletta, yksi kummallekin osa-
puolelle (31.3. 921 §). 

Sairaalat 

Syöpätautien varhaistoteamis- ja torjunta-
toimenpiteet. Kaupunginhallitus päätti hyväk-
syä Syöpäsäätiön esittämän toimintasuunni-
telman Helsingin kaupungissa suoritettavista 
syöpätautien yleisistä varhaistoteamis-, tar-
kastus- ja torjuntatoimenpiteistä ja määrätä, 
että edellä tarkoitetut toimenpiteet toteute-
taan yhteistoiminnassa kaupungin ao. viras-
tojen, laitosten ja hallintoelinten kanssa sekä 
terveydenhoitoviraston valvonnan alaisena. 
Kaupungin viranomaisilla ja revisiovirastolla 
on oikeus tarkastaa ao. varainkäyttöä, jota 
varten Syöpäsäätiö on velvollinen pyynnöstä 
esittämään ao. viranomaisille kaikki tarkas-
tuksessa tarvittavat asiakirjat sekä muuten-
kin avustamaan tarkastuksen suorittami-
sessa. Syöpäsäätiön käytettäväksi mainittuun 
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tarkoitukseen myönnettiin yht. 147 700 mk, 
joka maksettaisiin neljänä eränä siten, että 
37 000 mk:n suuruinen erä suoritetaan kerto-
musvuoden maalis-, kesä- ja syyskuussa sekä 
loppuosa, mikäli kustannukset nousevat yli 
ennakkomäärien, sitten kun kaupungin eli-
mille on esitetty lopulliset selvitykset. Lisäksi 
myönnettiin Syöpäsäätiön käytettäväksi 
10 300 mk niiden tappioiden peittämiseen, 
jotka syöpäpoliklinikalle aiheutuvat helsinki-
läispotilaiden tutkimisesta ja Sairaskoti Radi-
umin vuodeosastoilla hoidetuista helsinkiläis-
potilaista. Vielä myönnettiin 5 000 mk syöpä-
tautien varhaistoteamista tehostavaan valis-
tustyöhön Helsingissä (10.3. 739 §). 

Kaupungin paikallissairaaloiden yhteistoi-
minta potilaita sairaaloihin vastaanotettaessa. 
Lääkintöhallitukselle oli tehty kantelu siitä, 
että päivystävän lääkärin sairaankuljetus-
autolla Auroran sairaalaan lähettämä potilas 
011 otettu hoidettavaksi vasta kolmanteen sai-
raalaan, jossa hän seuraavana päivänä oli 
kuollut. Asian johdosta lääkintöhallitus oli 
pyytänyt selvitystä 31.12.1965 mennessä 
niistä ohjeista ja määräyksistä, jotka ovat 
voimassa sairaaloiden yhteistoiminnasta vas-
taavanlaisissa tapauksissa. Samalla lääkintö-
hallitus edellytti, että kaupunginhallitus ryh-
tyy tarvittaviin toimenpiteisiin tällaisten ta-
pausten uusiutumisten estämiseksi. Sairaala-
lautakunnan ilmoituksen mukaan määräytyy 
potilaiden ottaminen kaupungin paikallissai-
raaloihin sairaalatoimen ohjesäännön 59—61 
§:ien perusteella. Tämä merkitsee sitä, että 
potilaalle, joka hengenvaarallisen taudin tai 
vamman takia on pikaisen avun tarpeessa, on 
vuorokaudenajasta ja henkikirjoituspaikasta 
riippumatta annettava tarpeellinen hoito. Jos 
potilaita samanaikaisesti ilmoittautuu useam-
pia kuin voidaan ottaa vastaan, on etuoikeus 
sairaalahoitoa kipeimmin tarvitsevalla. Poti-
laiden ottamisesta sairaalaan päättää ao. 
osaston ylilääkäri tahi hänen estyneenä olles-
saan päivystävä lääkäri. Potilaiden vastaan-
ottoa ei ole keskitetty minkään sairaalan tai 
määrätyn elimen tehtäväksi. Sairaala keskuk-

sen toiminnan avulla on pyritty tasoittamaan 
sairaaloiden kuormitusta ja parantamaan nii-
den yhteistoimintaa. Kaupunkilaisia ja kau-
pungin lääkärikuntaa on informoitu sanoma-
lehdistön ja kiertokirjeiden avulla. Ohjeiden 
mukaan olisi kiireellisissä tapauksissa otetta-
va ensin yhteys sairaalakeskukseen, jotta 
sieltä voitaisiin huomioon ottaen eri sairaaloi-
den kuormitukset ja niiden edustamat lääke-
tieteen alat ohjata potilas oikeaan sairaalaan. 
Sairaalakeskuksella ei kuitenkaan ole val-
tuuksia määrätä potilasta sairaalaan otetta-
vaksi. Lääkintöhallituksen mainitseman ta-
pauksen johdosta sairaalavirasto on muistut-
tanut sairaaloita niiden velvollisuudesta var-
mistaa pikaisen avun tarpeessa olevan poti-
laan sairaalahoitoon pääsy. Samaten on sai-
raalakeskuksen välittämiä päivystäviä lääkä-
reitä muistutettu siitä, että heidän velvolli-
suutensa on ottaa ennakolta yhteys sairaala-
keskukseen ja sen jälkeen siihen sairaalaan, 
johon hoitoa tarvitseva potilas on tarkoitus 
lähettää. Lautakunta ilmoitti tutkivansa kes-
kitetyn sairaalaanottojärjestelmän tarkoi-
tuksenmukaisuutta kaupungin sairaaloissa. 
Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintö-
hallitukselle sairaalalautakunnan esityksen 
mukaisen selvityksen. Samalla kaupungin-
hallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa 
huolehtimaan siitä, että kaupungin sairaaloi-
den yhteistoimintaa potilaiden vastaanotta-
misessa tehostetaan ja että sairaaloissa kiinni-
tetään vakavaa huomiota mainittuun toimin-
taan, jotta lääkintöhallituksen kirjeessä selos-
tetun kaltaisen tapauksen uusiutuminen vas-
taisuudessa estettäisiin (3.2. 378 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää 12 600 
mk kiireellisten sairaus- ja tapaturmatapaus-
ten hoitoon saattamista koskevan opaslehti-
sen julkaisemiseksi v. 1967 ilmestyvässä Hel-
singin puhelinluettelossa ja 10 000 kplieen 
suuruisen erillisen painoksen ottamiseksi 
tästä opaslehtisestä (22.12. 3 400 §). 

Kaupungin sairaaloiden käyttäminen lääkä-
rikoulutukseen. Lääkintöhallitus oli ilmoitta-
nut Sveitsin yliopistojen suostuneen siihen, 

150 



2. Kaupunginhallitus 

että niissä lääketiedettä opiskelevat suoma-
laiset saavat suorittaa ennen lääkärintutkin-
toa heidän opiskeluunsa pakollisena kuuluvan 
6—8 kk:n pituisen ns. Praktikum-palvelun 
lääkintöhallituksen määräämissä Suomen sai-
raaloissa. Mainitut järjestelyt voivat olla 
tarpeellisia myös ulkomaan yliopistoissa lää-
käritutkinnon jo suorittaneiden ja kotimaan 
yliopistoissa lääketieteen kandidaattitutkin-
non suorittaneiden sairaalapalvelun järjestä-
miseksi. Kaupungin sairaaloiden johtajayli-
lääkäreiden neuvottelukunnan keskuudes-
taan asettama toimikunta oli todennut, että 
kaupungin sairaaloita oli pidettävä lääketie-
teelliseltä tasoltaan lääkärikoulutukseen so-
veltuvina. Myöskin ko. järjestely helpottaisi 
lääkäripulaa. Tämän vuoksi kaupungin olisi 
pyrittävä edistämään lääkärikoulutusta mm. 
perustamalla amanuenssin virkoja. Näin saa-
taisiin sopiva kontakti valmistumassa oleviin 
lääkäreihin, joista osa ilmeisesti jäisi harjoit-
telusairaalan palvelukseen apulaislääkäreinä. 
Amanuenssit voisivat erilaisia rutiiniluontoi-
sia töitä hoitaessaan vapauttaa varsinaista 
lääkärityövoimaa keskeisempään työhön. 
Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lääkintö-
hallitukselle kaupungin suhtautuvan peri-
aatteessa myönteisesti lääkintöhallituksen ao. 
kiertokirjeessä mainitun sairaalapalvelun 
järjestämiseen kaupungin sairaaloissa. Samal-
la kaupunginhallitus kehotti sairaalalauta-
kuntaa tekemään eri esityksen kaupunginhal-
litukselle mahdollisesti tarvittavista amanu-
enssin virkojen järjestelyistä ja muiden sai-
raalapalveluun osallistuvien määristä palkka-
menoineen sairaaloittain (16.6. 1 769 §). 

Sairaalalääkärien päivystysaikana suoritta-
man aktiivisen työn korvaaminen. Kaupungin-
hallitus päätti, että sairaalalääkärien päivys-
tysaikana suorittama aktiivinen työ ja aktii-
vinen yötyö saadaan toistaiseksi korvata sai-
raalalautakunnan hallintojaoston harkinnan 
mukaan myös vapaa-ajan muodossa kaupun-
ginhallituksen v. 1963 (ks. s. 193) tekemästä 
päätöksestä ilmenevin perustein ja ehdoin 
(18.5. 1 413 §). 

Työsopimussuhteisten toimistoapulaisten 
palkkaaminen sairaalain vuodeosastoille. Sai-
raalalautakuntaa kehotettiin palkkaamaan 
sairaalain vuodeosastoille työsopimussuhtee-
seen enintään 10 kokopäivätoimista toimisto-
apulaista tai vastaavasti puolipäivätoimisia 
toimistoapulaisia kauintaan kertomusvuoden 
loppuun. Tarkoitukseen saatiin käyttää 
kertomusvuoden talousarvioon sairaalain työ-
sopimussuhteisen henkilökunnan palkkame-
noihin merkittyjä määrärahoja sillä ehdolla, 
että sairaalain hoitohenkilökunnan palkka-
menoja varten merkityistä määrärahoista 
säästyy sanottujen toimistoapulaisten palk-
kakustannuksia vastaava määrä. Lauta-
kunnan tuli kertomusvuoden lopussa antaa 
selostus kaupunginhallitukselle sanotun työ-
voiman käytöstä sekä erityisesti hoitohenki-
lökunnan palkkausmenojen säästöstä (27.1. 
304 §). 

Ulkopuolisten anestesialääkäreiden palkkioi-
den korottaminen. Kaupunginhallitus oikeutti 
kaupungin sairaalat ja Koskelan sairaskodin 
vastaavasti sairaalaviraston ja huoltolaitos-
ten johtokunnan hyväksymissä puitteissa tar-
vittaessa käyttämään 1.7. lukien toistaiseksi 
leikkauksissa ulkopuolisia anestesialääkäreitä 
siten, että tähän tarkoitukseen myönnettyjä 
määrärahoja käyttäen ko. anestesialääkäreil-
le saatiin suorittaa palkkiot eräistä sairaan-
hoitolaitosten maksuista, korvauksista ja 
palkkioista annetun asetuksen kulloinkin 
voimassa olevan 4 §:n mukaisina (16.6. 1 768 

Kaupungin sairaaloiden eräiden lääkärien 
yksityisvastaanottojen järjestäminen sairaalois-
sa. Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli suostunut kaupunginhallituksen v. 1965 
tekemään esitykseen ja myöntänyt yht. 20:lle 
Helsingin kaupungin sairaalalääkärille oikeu-
den käyttää v. 1966 sairaalan välineitä ja 
hoitohenkilökuntaa vastaanottaessaan yksi-
tyispotilaita. Sairaalalautakuntaa kehotettiin 
tekemään ko. lääkäreiden kanssa sopimukset 
lääkintöhallituksen kirjeessä ja kaupungin-
hallituksen v. 1963 (ks. 194) tekemässä pää-
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töksessä määrätyillä ehdoilla. Sairaalalauta-
kunnan tuli lisäksi huolehtia siitä, että sai-
raaloissa tapahtuviin yksityisvastaanottoihin 
liittyvästä sairaalan henkilökunnan, välinei-
den ja sairaalatilojen käytöstä pidetään käy-
tön seuraamista ja korvauksen määräämistä 
varten käyttö- ja päiväkirjaa. Edelleen oli 
valvottava tarkkaan lääkärien varsinaisen 
työajan noudattamisen ohella myös yksityis-
vastaanottoa varten vahvistettujen määräys-
ten noudattamista. Samaten tuli lautakunnan 
huolehtia siitä, että kaupunki saisi Sairaala-
liiton suosituksessa edellytetyt täydet kor-
vaukset. Hyvissä ajoin ennen kertomusvuo-
den loppua, mikäli edellytyksiä siihen oli ole-
massa, oli tehtävä esitys kaupunginhallituk-
selle yksityisvastaanotto-oikeuden myöntä-
misestä edelleen v:n 1967 alusta lukien ja 
lääkintöhallituksen luvan hankkimisesta täl-
laisen oikeuden myöntämiseen (13.1. 150 §). 

Sairaalalääkärien erikoismaksuluokan sai-
raalapaikat. Kaupunginhallitus päätti esit-
tää lääkintöhallitukselle, että lääkintöhalli-
tus myöntäisi eräille Auroran, Kivelän, Mal-
min ja Marian sairaalain lääkäreille oikeuden 
erikoismaksuluokan potilaiden hoitamiseen 
sairaalassa (22.12. 3 396 §). 

Apteekin perustaminen kaupungin sairaan-
hoitolaitoksia varten. Apteekkilaitoksesta an-
netun lain muuttamisesta v. 1964 annetun 
lain mukaan suuria sairaanhoitolaitoksia 
varten voitiin valtioneuvoston luvalla perus-
taa erityisiä apteekkeja. Kaupungin sairaan-
hoitolaitoksissa ennestään olevat apteekkita-
varani keskusvarastot eivät enää vastanneet 
sitä tasoa, millä nykyaikaisen apteekkitoi-
minnan tulisi olla. Apteekkioikeuden suomis-
ta mahdollisuuksista sairaalalautakunta mai-
nitsi mm. lääkkeiden maahantuontioikeuden, 
suuria kulutusartikkeleita koskevat yhteis-
hankintasopimukset, vuosi- ja paljousalen-
nukset kotimaisilta lääketehtailta; edelleen 
apteekki voisi toimia keskuspaikkana, missä 
jakelu- ja työskentelymenetelmiä kehitettäi-
siin. 

Kaupunginhallitus päätti esittää valtio-

neuvostolle, että kaupungin sairaanhoitolai-
toksia varten myönnettäisiin oikeus perus-
taa apteekki apteekkilaitoksesta annetun 
lain 26 §:n nojalla, siten että apteekki sijait-
sisi Kivelän ja Hesperian sairaalain alueella. 
Sairaalalautakuntaa kehotettiin kiireellisesti 
tekemään kaupunginhallitukselle esitys ap-
teekkiin liittyvistä järjestelyistä ja mahdolli-
sesti tarvittavista toimenpiteistä. Valtioneu-
vosto myönsi 22.9. mainitun luvan (26.5. 
1 487 §, 6.10. 2 643 §, yjsto 10.5. 5 949 

Hoitolaitosten suunnittelutoimikunta. Kau-
punginhallitus asetti v. 1965 toimikunnan 
valmistelemaan ja laatimaan toimintasuunni-
telmat ja tarvittavat toteuttamisohjelmat 
sairaala- ja avohoitoa- sekä huoltolaitoksia 
varten kaupungin v:iksi 1966—1975 laaditun 
taloussuunnitelman mukaisesti. Toimikun-
nan laajojen ja suuritöisten tehtävien valmis-
telua varten päätettiin perustaa työelin, jon-
ka päälliköksi 16.3. lukien palkattiin dipl.ins. 
Tuure Lehto työsopimussuhteeseen 3 300 
mk:n kuukausipalkalla niine mahdollisine 
yleiskorotuksineen, jotka kaupungin palve-
luksessa oleville myönnetään maksettaviksi 
kertomusvuoden aikana sekä muuten kau-
punginhallituksen vahvistamilla työsuhteisen 
toimihenkilön työsopimusehdoilla. Lisäksi 
päätettiin palkata muu tarvittava henkilö-
kunta myönnettyjen määrärahojen puitteissa. 
Toimikunnan käytettäväksi myönnettiin 
75 000 mk palkkausmenoja ja 10 000 mk 
käyttö-, tarve- ja vuokramenoja varten. Toi-
mikunnan käyttöön olisi ensi tilassa osoitet-
tava lähinnä Kallion virastotalosta 2—3 huo-
netta käsittävät huonetilat. Myöhemmin pää-
tettiin, että ko. työelin toimii järjestelytoi-
miston kokoushuoneessa siihen saakka, kun-
nes kaupunginhallituksen asiamiestoimisto 
muuttaa Unioninkatu 28:aan (17.2. 525 §, 
24.3. 861 §). 

Dipl. ins. Tuure Lehdon kuukausipalkka 
päätettiin 1.1.1967 lukien korottaa 3.5 %:lla. 
Palkkaan nähden olisi vastaisuudessa nouda-
tettava työsopimussuhteessa kuukausipalkal-
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la olevien toimihenkilöiden palkkojen kehi-
tystä (22.12. 3 399 §). 

Yleisjaosto oikeutti hoitolaitosten suunnit-
telutoimikunnan suorittamaan 112 mk:n suu-
ruisen palkkion ylilääkäri Robert von Bons-
dorffille hänen kuulemisestaan asiantuntijana 
(yjsto 1.11. 7 188 §). 

Hoitolaitosten henkilökunnan 40-tuntista 
työviikkoa koskeva kokeilu. 3.3. asetetun hoito-
laitosten työaikakomitean esityksestä kau-
punginhallitus päätti 

1) myöntää hoitolaitosten työaikakomiteal-
le valtuuden 40-tuntisen työviikon edellyttä-
mien työaikajärjestelyjen sekä muiden niiden 
vaatimien toimenpiteiden kokeilemiseen ko-
mitean sopiviksi katsomissa hoitolaitoksissa 
sen harkitsemina ajankohtina, 

2) kehottaa sairaalavirastoa ja huoltovi-
rastoa ryhtymään tarpeellisiin toimenpitei-
siin komitean suunnittelemien kokeilujen 
käytännölliseksi j ärj estämiseksi, 

3) oikeuttaa kokeilujen ajaksi ao. virastot 
muuttamaan kyseisten laitosten työajan 40-
tuntisen työviikon edellyttämällä tavalla kui-
tenkin niin, että laitosten henkilökunta vel-
voitetaan tarvittaessa työskentelemään 45 
tuntia viikossa sekä 

4) oikeuttaa komitean käyttämään kokei-
luihin liittyviin toimenpiteisiin enintään 
138 300 mk tilitystä vastaan (23.6. 1 883 §, 
yjsto 20.9. 6 817 §, 1.11. 7 212 §). 

Sairaalavirasto. Kaupunginhallitus mää-
räsi Kivelän ja Hesperian sairaalain talous-
päällikön, ekon. Aarre Sinisalon hoitamaan 
sijaisena aikana 1.6.1966—28.2.1967 sairaala-
viraston 31. pl:n talousjohtajan virkaa siihen 
kuuluvin palkkaeduin (26.5. 1 490 §, 29.12. 
3 467 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoimis-
ton luopumaan poistoluetteloonsa n:o 30/1965 
merkittyjen eräiden sairaalaviraston saata-
vien perimisestä (13.1. 134 §). 

Sairaalakeskuksen johtavan lääkärin virka 
päätettiin julistaa haettavaksi siten, että ha-
kijat voivat esittää myös oman palkkavaati-
muksena (8.9. 2 363 §). Se päätettiin jättää 
täyt tämättä v:n 1967 loppuun. Ko. puolipäi-
vävirkaa hoitamaan palkattiin työsopimus-
suhteeseen prof. Paavo Heiniö 1 500 mk:n 
suuruisin kuukausipalkoin hänelle kaupungin 
palveluksen perusteella tulevan eläkkeen li-
säksi (29.12. 3 463 §). 

Eräälle sairaalakeskuksen kautta välitetyl-
le päivystävälle lääkärille myönnettiin 1 500 
mk:n suuruinen korvaus hänen kotikäynnin 
yhteydessä sattuneessa käsikähmässä saa-
mansa käsiluun murtuman johdosta (yjsto 
22.2. 5 393 §). 

Yleisjaosto päätti, ettei edesmenneen polio-
potilaan Eero Louhion omaisilta kohtuus-
syistä peritä takaisin kotihoidosta 5.—15.4. 
1963 väliseltä ajalta suoritettua ennakkomak-
sua siitä huolimatta, että hänet oli siirretty 
takaisin sairaalahoitoon 5.4.1963 (yjsto 5.4. 
5 706 §). 

Sairaaloiden varmuusvarastot. Kaupungin-
hallitus päätti vahvistaa sairaalalautakunnan 
esittämät ohjeet kaupungin sairaaloiden var-
muusvarastoinnista. Varmuusvarastoja oli 
jatkuvasti käytettävä jokapäiväiseen kulu-
tukseen ja täydennettävä kulutusta vastaa-
valla määrällä. Samalla kaupunginhallitus 
päätti määrätä, että varmuusvarastoihin saa 
olla sidottuna kaupungin kassavaroja enin-
tään jäljempänä mainittuja sairaansijalukuja 
vastaavat tarvikkeiden määrät seuraavasti: 
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Varmuus- Lääke- Sidetarv. Röntgen-
Sairaala varasto aineet lastat ym. tarvikk. 

sair.sij. mk mk mk 

Aurora 99 80 000 50 000 40 000 
Kivelä ja Hesperia 170 30 000 25 000 60 000 
Malmi 45 35 000 20 000 30 000 
Maria 100 70 000 50 000 40 000 
Nikkilä 105 80 000 10 000 10 000 
Laakso 86 80 000 20 000 40 000 
Varasairaala 300 — — — 

Sähkö-
lääk. 

kojeet 
mk 

20 000 
20 000 
20 000 
20 000 
10 000 
20 000 

Vuoteet, 
vuode-
vaatteet 

mk 

10 000 
20 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 

Yhteensä 

200 000 
155 000 
115 000 
190 000 
120 000 
170 000 
150 000 

Lääkintöhallitukselle päätettiin lähettää 
selvitys kaupungin sairaaloiden varmuusva-
rastointia ja varasairaalaa koskevista toimen-
piteistä (9.6. 1 659 §). 

Osa-aikatyöhön otettavan hoitohenkilökun-
nan palkkaaminen. Kaupunginhallitus päätti, 
kumoten v. 1959 (ks. s. 238) tekemänsä pää-
töksen, oikeuttaa 1.6. lukien käyttämään 
kriitillisessä vaiheessa olevien potilaiden yö-
valvojina sairaalan ulkopuolelta työsopimus-
suhteeseen palkattavia sairaanhoitajia, apu-
hoitajia ja lastenhoitajia tarkoitukseen myön-
nettyjen määrärahojen puitteissa Auroran, 
Kivelän, Malmin, Marian, Hesperian ja Laak-
son sairaaloissa sekä huoltolaitosten johto-
kunnan alaisissa laitoksissa. Sairaanhoitajien 
palkkauksessa saatiin soveltaa kulloinkin voi-
massa olevaa Sairaalaliiton suositusta. Sa-
manlaiseen työsuhteeseen palkattaville apu-
hoitajille ja lastenhoitajille saatiin suorittaa 
tuntipalkkana vastaavien viranhaltijoiden 
peruspalkan mukaan laskettu yksinkertainen 
tuntipalkka 10 %:lla korotettuna (5.5. 1 240 
§)· 

Sairaaloiden eräiden tilapäisten virkojen 
täyttäminen. Sairaalalautakunnalle myönnet-
tiin oikeus valtionapuasian ratkaisua odotta-
matta palkata kertomusvuoden talousarvion 
liitteeseen merkityt Auroran, Hesperian, Ki-
velän, Laakson, Marian ja Nikkilän sairaalain 
sekä tuberkuloositoimiston tilapäiset viran-
haltijat (21.4. 1 099 §, 28.4. 1 166 §). 

Kaupunginvaltuuston 4.5. tekemän pää-
töksen perusteella kaupunginhallitus oikeutti 

sairaalalautakunnan ajaksi 1.6.—31.12. palk-
kaamaan sairaaloihin tilapäisiä viranhaltijoi-
ta seuraavasti (palkkaluokka suluissa): Kive-
län ja Hesperian sairaaloihin yhteisesti kaksi 
puolipäivät oimist a erikoissairaanhoitaj aa (14), 
Nikkilän sairaalaan yksi apulaisosastonhoi-
taja (14) sekä yksi laboratorio teknillinen apu-
lainen (10), Röykän sairaalaan neljä apulais-
osastonhoitajaa (14) ja Hangonkadun hoito-
kotiin yksi apulaisosastonhoitaja (14). Sairaa-
lalautakuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa 
palkkalautakunnan kanssa huolehtimaan sii-
tä, että perustettuja uusia virkoja täytettäes-
sä tai sijaisia niihin määrättäessä samalla esi-
tettäisiin lakkautettaviksi vastaavat määrät 
sairaanhoitajajan ja muita lakkautettavaksi 
tarkoitettuja virkoja sekä siitä, että vastaa-
vat entiset tilapäiset virat jätetään täyttä-
mättä siten, ettei muutettavien virkojen osal-
ta palkata kaksinkertaisesti henkilökuntaa 
ja että järjestelyt toteutetaan mahdollisuuk-
sien mukaan viimeistään 31.12.1966 mennes-
sä. Sairaalalautakuntaa kehotettiin aikanaan 
tekemään tarpeelliset esitykset kaupungin-
hallitukselle ns. tarkistuskomitean tarkoitta-
mista, eräitä osastonhoitajan virkoja koske-
vista järjestelyistä siinä järjestyksessä kuin 
virat tulevat avoimiksi. Lääkintöhallitukselle 
päätettiin esittää ko. virkajärjestelyjen hy-
väksymistä valtionavustusten sekä apulais-
osastonhoitajien ja erikoissairaanhoitajien pä-
tevyysvaatimusten osalta (12.5. 1 300 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehot-
taa sairaalalautakuntaa palkkaamaan 1.10. 
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lukien ja kauintaan kertomusvuoden loppuun 
yht. 10 uutta kokopäivätoimista tai vastaa-
vasti 20 osapäivätoimista osastoavustajaa 
Kivelän, Marian, Hesperian ja Laakson sai-
raaloihin. Tarkoitukseen saatiin käyttää ker-
tomusvuoden talousarvioon ao. sairaalain 
työsopimussuhteisen henkilökunnan palkka-
menoihin merkittyjä määrärahoja enintään 
20 000 mk sillä ehdolla, että hoitohenkilökun-
nan palkkausmenoja varten merkityistä mää-
rärahoista säästyy osastoavustajien palkkaus-
kustannuksia vastaava määrä (8.9. 2 361 

Vielä kaupunginhallitus päätti myöntää 
37 584 mk sairaalalautakunnan käytettäväk-
si seuraavien tilapäisten osastolääkärien palk-
kaamiseksi valtion A 28 palkkausluokan mu-
kaisin palkkaeduin ajaksi 1.6.—31.12. val-
tion apuasian ratkaisua odottamatta: Marian 
sairaalan kirurgian osastoon, Laakson sairaa-
laan ja Hesperian sairaalaan 2 tp. osastolää-
käriä kuhunkin sekä Malmin sairaalan ki-
rurgian osastoon 1 tp. osastolääkäri. Vastaa-
vat määrät ko. apulaislääkärien virkoja oli 
sanotuksi ajaksi jätettävä täyttämättä. Lää-
kintöhallitukselle päätettiin esittää mainittu-
jen virkojen palkkausmenojen hyväksymistä 
valtionapuun oikeuttaviksi kustannuksiksi. 
Lääkintöhallitus hyväksyi tehdyn esityksen 
(26.5. 1 489 §, 18.8. 2 122 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 
hyväksynyt kaupunginvaltuuston 9.3. päät-
tämät Auroran, Kivelän ja Marian sairaalan 
virkajärjestelyt (18.5. 1 412 §). 

Palkkojen järjestely. Kaupunginhallitus to-
tesi sairaalain ja huoltolaitosten tp. ylilääkä-
rien ja apulaisylilääkärien palkkausluokkiin 
sijoittelun muuttuneen 1.6. lukien (27.10. 
2 841 §). 

Auroran sairaalan johtajaksi 1.1.1967 lu-
kien toistaiseksi määrättiin ylilääk. Erkki 
Klemola (29.12. 3 464 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan täyttämään lasten kirurgian osaston 
A 28 palkkausluokkaan kuuluvan osastolää-
kärin viran 1.4. lukien (17.3. 814 §). 

Kaupunginhallitus valitsi lääket. lis. Saara 
Gylander-Peltolan B 2 palkkausluokkaan 
kuuluvaan anestesiaylilääkärin virkaan ta-
vanmukaisilla ehdoilla (2.6. 1 575 §) ja uudisti 
tp. patologiylilääk. Johan Ahlqvistin virka-
määräyksen 1.1. alkaen toistaiseksi, kauin-
taan kuitenkin kertomusvuoden loppuun (27. 
1. 303 §). 

Päivystystä varten päätettiin lasten kirur-
gian osastoon palkata ajaksi 1.7.—31.12. ul-
kopuolisia laillistettuja lääkäreitä korvausta 
vastaan, joka arkipäivystykseltä on 250 mk, 
lauantaipäivystykseltä 300 mk ja sunnuntai-
päivystykseltä 400 mk. Kaupunginhallituk-
selle oli 31.1.1967 mennessä annettava selvi-
tys mainittuun päivystykseen osallistuneista 
lääkäreistä (23.6. 1 852 §, 29.9. 2 577 §, 17.11. 
3 059 §). 

Prof. Paavo Heiniölle päätettiin myön-
tää ero lasten sisätautien osaston ylilääkä-
rin virasta 1.1.1967 lukien. Virka julistet-
tiin haettavaksi, hakuaika 30 p:ää (27.10. 
2 870 §, 15.12. 3 345 §). 

Sairaalan huoltomiehille Jaakko Jantuselle 
ja Kauko Pesoselle päätettiin suorittaa erilli-
nen korvaus niiltä tunneilta, jolloin he joutui-
vat tilapäisesti toimimaan auton- tai trakto-
rinkuljettajina muutoin kuin vuosilomien tai 
virkasäännön mukaisten sairauslomasijai-
suuksien aikana, kaupunginhallituksen 5.11. 
1964 tekemän päätöksen mukaisesti. Kor-
vauksen suorittaminen huoltomies Martti 
Taavitsaiselle päätettiin lopettaa (23.6. 1 850 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 
5.12. vahvistanut kaupunginhallituksen esi-
tyksen mukaisesti Auroran sairaalan sairaan-
sijamääräksi 396, joista sisätautien osastolla 
on 138 sairaansijaa, kirurgian osastolla 92 
sairaansijaa, I:llä lastentautien osastolla 78 
sairaansijaa, II:lla lastentautien osastolla 70 
sairaansijaa ja lapsipsykiatrian osastolla 18 
sairaansijaa (20.10. 2 785 §, 22.12. 3 395 

Auroran sairaalan käyttöön keskuspesu-
lasta luovutetut 130 takkia, yhteisarvoltaan 
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1 697 mk, päätettiin veloituksetta siirtää sai-
raalan omistukseen (29.12. 3 476 §). 

Auroran sairaalan piha-alueelle sijoitetta-
vaan taideteokseen liittyvän allasrakennel-
man töiden suorittamista varten myönnettiin 
9 300 mk (4.8. 1 974 §). 

Yleisjaosto hyväksyi rakennusviraston laa-
timat lasten poliklinikan muutospiirustukset 
(yjsto 12.7. 6 473 §). 

Kaupunginhallitus katsoi Auroran sairaa-
lan uudisrakennus- ja muutostöiden suunnit-
telutoimikunnan tehtävät päättyneeksi ja 
lakkautti toimikunnan (13.10. 2 722 §). 

Sairaalalautakuntaa kehotettiin käsittele-
mään uudelleen Auroran sairaalan kukkakios-
kin vuokraamista koskeva asia hankittujen 
tarjousten perusteella (28.4. 1 150 §, 26.5. 
1 486 §). 

Kivelän sairaala. Valtion B 2 palkkausluok-
kaan kuuluvaan tp. ylilääkärin virkaan valit-
tiin apulaisylilääkäri Mikko Virkkunen 1.3. 
lukien kauintaan kertomusvuoden loppuun 
(24.2. 597 §). 

Tp. ylilääkäri Mikko Virkkunen määrättiin 
sairaalan johtajaksi 1.1.1967 lukien toistai-
seksi ja kunnes toisin määrätään (29.12. 3 466 
§)· 

Kaupunginhallitus päätti myöntää prof. 
Pauli Soisalolle eron Kivelän sairaalan sisä-
tautien osaston ylilääkärin virasta 1.1.1967 
lukien (27.10. 2 871 §). 

Sairaalan yksi valtion A 28 palkkausluok-
kaan kuuluva osastolääkärin virka päätettiin 
täyttää 1.4. lukien valtionapuasi an ratkaisua 
odottamatta (17.3. 814 §). 

Kaupunginhallitus myönsi sairaalalauta-
kunnan käytettäväksi 3 060 mk työsopimus-
suhteisen apulaislääkärin palkkaamiseksi val-
tion A 22 palkkausluokan mukaisin palkka-
eduin 16.3. lukien toistaiseksi, kuitenkin kau-
intaan 15.6. saakka (3.3. 666 §). 

Kivelän sairaalan sisätautien osaston lää-
kärien lomasijaiseksi päätettiin palkata tp. 
apulaislääkäri toistaiseksi ja kunnes toisin 
määrätään (8.12. 3 275 §, yjsto 12.7. 6 476 §). 

Kertomusvuoden talousarvion liitteeseen 

merkitty 7. pl:n toimistoapulaisen virka pää-
tettiin täyttää valtionapuasian ratkaisua 
odottamatta (7.1. 64 §). Sofianlehdon tp. ta-
lonmies-lämmittäjän viransijaisena toiminut 
Viljo Sundell päätettiin siirtää Kivelän ja 
Hesperian sairaalan avoinna olevaan 12. pl:n 
lämmittäjän virkaan 1.6. lukien (26.5. 1 520 
§)· 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintö-
hallitukselle, että eräät sisätautien osaston 
virat siirrettäisiin korva-, nenä- ja kurkku-
tautien osastolle ja siirtäminen hyväksyttäi-
siin valtionavun osalta (31.3. 924 §). 

Merkittiin tiedoksi sisäasiainministeriön 
päätökset, jonka mukaan yhden sairaanhoi-
tajan viran muuttamisesta röntgenteknillisen 
apulaisen viraksi ja apuhoitajan viran muut-
tamisesta filminkehittäjän viraksi aiheutu-
neet menot oli hyväksytty valtionapuun oi-
keuttaviksi menoiksi (23.6.1 849 §, yjsto 12.7. 
6 475 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota sairaala-
lautakunnan 20.5. tekemän päätöksen siltä 
osalta, mikä koski Nikkilän sairaalan talous-
päällikön Alfred Lautsin määräämistä hoita-
maan sijaisena Kivelän ja Hesperian sairaa-
lain talouspäällikön virkaa ja kirj.pit. Astrid 
Leistenin määräämistä hoitamaan sijaisena 
Nikkilän sairaalan talouspäällikön virkaa ai-
kana 1.6.—31.12. Lautakuntaa kehotettiin 
käsittelemään asia uudelleen siten, että jär-
jestelyssä otettaisiin huomioon sairaalatoi-
men ohjesäännön edellyttämä taloudenhoita-
jan pätevyysvaatimus (26.5. 1 456 §, 16.6. 
1 767 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli 16.8. vahvistanut Kivelän sairaalan sai-
raansijojen määräksi 1.5. lukien 400, joista 
sisätautien osastolla 336 sairaansijaa, silmä-
tautien osastolla 23 sairaansijaa ja korva-, 
nenä- ja kurkkutautien osastolla 41 sairaan-
sijaa (4.8. 1 999 §, 1.9. 2 292 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintö-
hallitukselle, että Kivelän sairaalan sisätau-
tien osaston tp. ylilääkärille myönnettäisiin 
oikeus hoitaa erikoismaksuluokan mukaisilla 
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paikoilla samanaikaisesti enintään 4 potilasta 
(30.6. 1 921 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
sairaansijamäärän lisääntymisen johdosta 
lääkintöhallitus oli kehottanut kaupunkia 
tarkistamaan paikallissairaaloiksi hyväksyt-
tyjen Kivelän ja Marian sairaalan osalta 
sairaalalaissa tarkoitetut toimintasuunnitel-
mat. Kaupunginhallitus päätti 18.11.1965 
esittää lausunnon lääkintöhallitukselle sen 
edellyttäminä toimintasuunnitelmina. Sit-
temmin lääkintöhallitus ilmoitti, ettei esitys 
sisältänyt lääkintöhallituksen tarkoittamia 
Kivelän ja Marian sairaalan tarkistettuja toi-
mintasuunnitelmia. Tämän vuoksi lääkintö-
hallitus ei katsonut voivansa siinä vaiheessa 
käsitellä kaupungin sairaaloiden uusien vir-
kojen hyväksymistä koskevia esityksiä. Li-
säksi lääkintöhallitus huomautti, että pitkä-
aikaista sairaanhoitoa tarvitseville potilaille 
olisi hoitomahdollisuudet ensi sijassa järjes-
tettävä kaupungin paikallissairaaloissa. Näi-
den sairaansijojen määrä olisi määriteltävä 
samassa yhteydessä. Tarkistetut toiminta-
suunnitelmat olisi kiireellisesti lähetettävä 
hyväksyttäviksi. Kaupunginhallitus päätti 
merkitä lääkintöhallituksen kirjeen tiedoksi 
ja samalla kehottaa v. 1965 asetettua sairaa-
la-, avohoito- ja huoltolaitosten suunnittelu-
toimikuntaa kiireellisesti laatimaan Kivelän 
ja Marian sairaalain tarkistetut toimintasuun-
nitelmat lääkintöhallitukselle tehtävää esi-
tystä varten (7.1. 63 §, 2.6. 1 572 §). Kaupun-
ginhallitus päätti sittemmin puolestaan hy-
väksyä toimikunnan laatimat ko. sairaalain 
toimintasuunnitelmat ville 1967 ja lähettää 
ne edelleen lääkintöhallitukselle (15.12. 3 339 
§)· 

Kaupunginhallitus hyväksyi Kivelän sai-
raalan korva-, nenä- ja kurkkutautien osas-
ton uudelleen sijoittamisesta laaditut muu-
tospiirustukset rakennusselityksineen ja kus-
tannusarvioineen siten tarkistettuna, että 
osaston sairaansijaluku on yhteensä 32. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti edellyttäen, 
että lääkintöhallitus hyväksyy ko. suunnitel-

man, oikeuttaa sairaalalautakunnan aloitta-
maan ja suorittamaan loppuun muutostyön 
valtionapuasian ratkaisua odottamatta. Lää-
kintöhallitus vahvisti sairaalalain 30 §:n pe-
rusteella ko. piirustukset. Osastoa ei kuiten-
kaan saatu ottaa käyttöön ilman lääkintö-
hallituksen lupaa. Sairaalalautakuntaa keho-
tettiin hyvissä ajoin pyytämään ko. lupa. 
Muutoksesta aiheutuneiden lisätöiden suorit-
tamista varten kaupunginhallitus myönsi 
21 800 mk. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 
lähettää lääkintöhallitukselle osaston muu-
tostöitä koskevan 471 709 mk:n suuruisen 
ennakkoilmoituksen sairaalan perustamiskus-
tannuksista esityksin, että Kivelän sairaalan 
v:n 1967 perustamiskustannuksia alennetaan 
vastaavalla määrällä. Sairaalalautakuntaa 
kehotettiin osaston muutostöiden valmistu-
misen jälkeen tekemään kaupunginhallituk-
selle tarkistettu esitys töiden kustannusten 
ottamiseksi valtionapua koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan (3.3. 662 §, 12.5.1 326 §, 13.10. 
2 721 §, 3.11. 2 935 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä raken-
nusviraston laatimat Kivelän sairaalan hal-
lintorakennuksen muutospiirustukset raken-
nusselityksineen. Valtionapu muutostöistä 
aiheutuviin kustannuksiin oli anottava käyt-
tökustannusten muodossa (14.4. 1 044 §). 

Kaupunginhallitus anoi v. 1964 lääkintö-
hallitukselta, että se esittäisi sisäasiainminis-
teriölle Kivelän sairaalan silmätautien osas-
ton rakennuksen X peruskorjauskustannus-
ten hyväksymistä valtionavun suorittamista 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan 168 360 
mk:n määräisinä. Ministeriö oli vähentänyt 
kustannuksista poliklinikan osuudeksi kat-
sottavat menot 75 762 mk valtionapuun oi-
keuttamattomina. Koska sairaalalaissa ei ole 
määräyksiä kunnallisen sairaalan poliklinik-
kaa koskevien perustamiskustannusten eikä 
kunnossapito- ja käyttökustannusten valtion-
avustusta, eikä myöskään perustamiskustan-
nusten osalta ko. tulkintakysymykseen ollut 
olemassa korkeimman hallinto-oikeuden rat-
kaisua, kaupunginhallitus kehotti asiamies-
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toimistoa hakemaan muutosta mainittuun 
ministeriön päätökseen. Ministeriö oli lausun-
nossaan ilmoittanut, että kun kaupungilla ei 
ollut lakiin perustuvaa oikeutta saada val-
tionapua siltä osin kuin kustannukset olivat 
aiheutuneet niistä poliklinikkapotilaista, joi-
ta ei ollut otettu saira.alaan hoidettaviksi, 
perustamiskustannuksista oli vähennetty se 
osa, jota oli pidetty näiden potilaiden esitut-
kinnan ja hoidon kannalta tarpeellisista pe-
ruskorjauksista johtuneina kustannuksina. 
Korkein hallinto-oikeus oli 16.9. antamassaan 
päätöksessä hylännyt kaupungin valituksen 
(17.11. 3 061 §). 

Kaupunginhallitus katsoi Kivelän sairaa-
lan rakennustoimikunnan työn päättyneeksi 
ja lakkautti toimikunnan (13.10. 2 722 §). 

Yleisjaosto kehotti sairaalalautakuntaa 
suorittamaan toim. virk. Hilja Erkkilälle Ki-
velän sairaalan silmäpoliklinikan portailla 
tapahtuneen liukastumisen aiheuttamia kor-
vauskustannuksia yht. 490 mk sekä Suomen 
Palosuojeluyhdistykselle 2 315 mk yhdistyk-
sen Erkkilälle suorittamasta sairausloma-ajan 
palkasta (yjsto 25.10. 7 132 §) sekä 312 mk 
putkiasent. Kusti Airaksisen autolle sairaalan 
kohdalla sattuneen vahingon korvaamiseksi 
(yjsto 15.11. 7 308 §). 

Malmin sairaalan tilapäiseen, valtion A 30 
palkkausluokkaan kuuluvan laboratorioyli-
lääkärin virkaan valittiin lääket. lis. Erkki 
Leskinen ajaksi 1.6.—31.12. (18.5. 1 415 §). 

Kertomusvuoden talousarvion liitteeseen 
merkitty Malmin sairaalan yksi valtion A 29 
palkkausluokkaan kuuluva tp. röntgenlääkä-
rin virka päätettiin täyttää valtionapuasian 
ratkaisua odottamatta (3.2. 377 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää 23 475 
mk kahden tp. osastolääkärin palkkaamiseksi 
ajaksi 1.6.—31.12. valtion A 28 palkkausluo-
kan mukaisin kuukausipalkoin sairaalalisi-
neen sairaalan sisätautien osastoon valtion-
apuasian ratkaisua odottamatta. Sairaalan 
2 avoinna olevaa vakinaista A 22 palkkaus-
luokkaan kuuluvaa apulaislääkärin virkaa oli 
jätettävä täyttämättä sanotuksi ajaksi. Lää-

kintöhallitus oli 3.8. ja 19.1. hyväksynyt näi-
den kahden osastolääkärin sekä A 30 palk-
kausluokkaan kuuluvan laboratorioylilääkä-
rin palkkaamisesta aiheutuneet kustannukset 
valtionapuun oikeuttaviksi (3.2. 376 §, 12.5. 
1 328 §, 18.8. 2 121 §). 

Yleisjaosto päätti, että kirurgian osastoon 
saatiin ajaksi 1.8.—31.12. palkata päivystä-
jiksi ulkopuolisia laillistettuja lääkäreitä kor-
vausta vastaan, joka arkipäivystykseltä on 
250 mk, lauantaipäivystykseltä 300 mk ja 
sunnuntaipäivystykseltä 400 mk sillä ehdolla, 
että talousarvioon sairaalan lääkärien palk-
kausmenoja varten merkityistä määrärahois-
ta säästyy ko. tarkoitukseen käytettäviä va-
roja vastaava määrä (3.11. 2 931 §, yjsto 12.7. 
6 472 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 
kaupunginhallituksen esityksestä myöntänyt 
kahdelle sairaalan lääkärille oikeuden yksi-
tyisvastaanottojen järjestämiseen kertomus-
vuoden aikana. Sairaalalautakuntaa kehotet-
tiin tekemään sopimukset ao. lääkärien kans-
sa näiden oikeudesta käyttää mainittuna ai-
kana sairaalan välineitä ja hoitohenkilökun-
taa yksityispotilaiden vastaanottamiseen ja 
potilaista otettujen näytteiden tutkimiseen 
lääkintöhallituksen kirjeessä sekä kaupungin-
hallituksen 24.1.1963 tekemässä päätöksessä 
määrätyillä ehdoilla. Muuten ehdot olivat sa-
mat kuin edellä on selostettu (4.8. 2 002 §, 
1.9. 2 291 §). 

Malmin sairaalan hallussa olevan asuntolan 
Latokartanontie 14:n alueella sijaitsevien 
saunarakennuksen sekä yhdistetyn ulkohuo-
ne-, talli- ja vajarakennuksen purkamista 
varten myönnettiin enintään 3 600 mk (9.6. 
1 658 §). 

Apul. ylihoit. Maija Pekkosen autolle sai-
raalan alueella sattuneen vahingon korvaa-
mista varten myönnettiin 183 mk (yjsto 7.12. 
7 488 §). 

Marian sairaalan B 3 palkkausluokkaan 
kuuluvaan tp. patologiylilääkärin virkaan va-
littiin lääket. ja kir. tri Gustav Tallqvist ajak-
si 1.—31.12. (27.10. 2 869 §). 

158 



2. Kaupunginhallitus 

Kaupunginhallitus myönsi 14 893 mk em. 
patologiylilääkärin palkkaamiseksi ajaksi 1.9. 
—31.12. ja lääkintöhallitus hyväksyi 1.9. 
mainitut palkkamenot valtionapuun oikeut-
taviksi kustannuksiksi (4.8. 2 001 §, 25.8. 
2 213 §, 15.9. 2 438 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 
hyväksynyt kaupunginhallituksen 28.10.1965 
esittämän kahden apulaislääkärin viran palk-
kauksesta aiheutuvat kustannukset valtion-
apuun oikeuttaviksi 1.1. lukien. Apulaisyli-
lääkärin viran osalta lääkintöhallitus oli pyy-
tänyt lisäselvitystä. Kaupunginhallituksen 
annettua selvityksen lääkintöhallitus oli hy-
väksynyt mainitun apulaisylilääkärin virasta 
aiheutuneet kustannukset valtionapuun oi-
keuttaviksi menoiksi ajalta 1.3.—31.12. (31. 
3. 922 §, 18.5. 1 414 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintö-
hallitukselle, että seuraavien tp. viranhalti-
joiden palkkaamisesta sairaalan munuaisko-
jeosastolle aiheutuvat menot hyväksyttäisiin 
valtionapuun oikeuttaviksi kustannuksiksi: 
yksi A 29 palkkausluokkaan kuuluva erikois-
lääkäri, yksi A 24 palkkausluokkaan kuuluva 
apulaislääkäri ja kolme 10. pl:aan kuuluvaa 
laboratorioteknillistä apulaista (22.12. 3 397 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 
myöntänyt Marian sairaalan sisätautien osas-
ton apulaisylilääkärille oikeuden hoitaa sa-
manaikaisesti enintään kahta potilasta eri-
koismaksuluokan paikoilla (30.6. 1 921 §, 
8.9. 2 360 §). 

Kaupunginhallitus tai sen yleisjaosto päät-
ti eräiden eläkkeelle siirtyneiden viranhalti-
jain ja erään viranhaltijan perheen oikeutta-
misesta toistaiseksi asumaan sairaalalle kuu-
luvissa asunnoissa (1.12. 3 207 §, 15.12. 3 344 
§, yjsto 22.3. 5 590 §). 

Merkittiin tiedoksi sisäasiainministeriön 
päätös Marian sairaalan v:n 1965 perushan-
kintojen hyväksymisestä valtionavun suorit-
tamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan. 
Sairaalalautakuntaa kehotettiin huolehti-
maan siitä, että hankinnat suoritetaan mi-

nisteriön hyväksymillä ehdoilla (17.11. 3 058 
§)· 

Marian sairaalan toimintasuunnitelman 
laatiminen, ks. Kivelän sairaala. 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää sai-
raalan rakennuksen n:o 13 liittämistä sairaa-
lan lämmitysverkkoon koskevan työn otta-
mista valtionapuun oikeuttavaan yleiseen 
suunnitelmaan. Työ saatiin suorittaa valtion-
apuasian ratkaisua odottamatta (8.12. 3 278 
§)· 

Kaupunginhallitus hyväksyi rakennusvi-
raston laatimat sairaalan alueen aitaus- ja 
istutustöitä koskevat piirustukset siten, että 
kaupunkisuunnitteluviraston työstä esittä-
mät huomautukset otettaisiin mahdollisuuk-
sien mukaan huomioon (16.6. 1 770 §). 

Yleisjaosto oikeutti apul.kaup.joht. Eino 
Uskin ottamaan kaupungin puolesta vastaan 
prof. Lars Hagelstamin muotokuvan 24.9. 
sairaalassa pidettävässä paljastustilaisuudes-
sa. Muotokuva liitetään kaupungin muotoku-
vakokoelmaan ja säilytetään Marian sairaa-
lassa (yjsto 13.9. 6 799 §). 

Mielisairaalat. Kaupunginhallitus päätti 
merkitä tiedoksi lääkintöhallituksen päätök-
sen eräiden kaupungin mielisairaaloiden uusi-
en virkojen palkkausmenoihin saatavasta 
valtionavusta ja tyytyä siihen. Vakiintuneen 
käytännön mukaisesti lääkintöhallitus oli 
hyväksynyt eräiden virkojen palkkausmenot 
kahta palkkaluokkaa alempina kuin mitä 
kaupungin palkkausjärjestelmä edellytti (12. 
5. 1 327 §). 

Hesperian sairaalan johtajaksi ja keskus-
mielisairaalan ylilääkäriksi määrättiin 1.7. 
lukien ylilääk. Toivo Pihkanen (30.6. 1 920 

Sairaalan valtion B 2 palkkausluokkaan 
kuuluvaan ylilääkärin virkaan valittiin lää-
ket. ja kir. tri Kalle Achte. Lääkintöhallitus 
antoi valitulle määräyksen ko. virkaan (26.5. 
1 485 §, 4.8. 2 003 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan palkkaamaan odottamatta ratkaisua 
valtionapuasiassa kertomusvuoden talousar-
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vion liitteeseen merkityt uudet tilapäiset vi-
ranhaltijat (7.1. 67 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 15 000 mk sai-
raalalautakunnan käytettäväksi enintään 10 
henkilön palkkaamiseksi työsopimussuhtee-
seen enintään 9. pl:n mukaisin palkkaeduin 
Hesperian sairaalaan kertomusvuoden lop-
puun sillä ehdolla, että sairaalan muiden 
palkkamenojen tilille säästyy vastaava sum-
ma. Kaupunginhallitukselle oli v:n 1967 alus-
sa annettava selvitys järjestelyn toteutumi-
sesta ja siitä aiheutuneista kustannuksista 
(20.10. 2 787 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
ja tyytyä lääkintöhallituksen päätöksiin, 
jotka koskivat Hesperian sairaalan eräiden 
tilapäisten viranhaltijain palkkausmenojen 
hyväksymistä valtionapuun oikeuttaviksi 
kustannuksiksi (10.3. 738 §). 

Hesperian sairaalassa järjestettävän kerho-
toiminnan ohjaajien palkkio vahvistettiin 
7—10 mk:ksi tunnilta 1.9. lukien. Maksetta-
van palkkion suuruutta harkittaessa oli kiin-
nitettävä huomiota kulloinkin suoritettavan 
tehtävän vaativuuteen ja suorittajan päte-
vyyteen (25.8. 2 208 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 
myöntänyt Hesperian sairaalan eräille lää-
käreille oikeuden yksityisvastaanottojen jär-
jestämiseen sairaalassa kertomusvuoden ai-
kana samoin ehdoin kuin eräissä muissa kau-
pungin sairaaloissa. Ks. s. 151. 

Lääkintöhallitus päätti v. 1963 myöntää 
kaupungin yleissairaalain eräille nimeltä mai-
nituille lääkäreille henkilökohtaisen oikeuden 
hoitaa potilaita erikoismaksuluokan paikoilla 
sinä aikana kun asianomainen on kyseisessä 
virassa. Hesperian sairaalan ao. lääkärit eivät 
sisältyneet tähän luetteloon. Lääkintöhalli-
tuksesta oli kuitenkin myöhemmin ilmoi-
tettu, että yksityispaikkaoikeuden laajenta-
minen koskemaan myös mielisairaaloita oli 
parhaillaan vireillä. Hesperian sairaalan yli-
ja apulaislääkäreillä oli v:n 1957 alusta ollut 
yksityispaikkaoikeus. Viimeksi kaupungin-
valtuusto päätti v. 1961 yksityispaikoista sai-

raalalääkärien palkkausjärjestelmän uusimi-
sen yhteydessä. Lääkintöhallitus oli ilmoitta-
nut, ettei sen käsityksen mukaan potilailta 
saanut periä muita maksuja kuin mitä mieli-
sairaslaki ja sen perusteella annettu sisäasi-
ainministeriön päätös edellyttivät. Näiden 
säännösten noudattamista olisi lääkintöhalli-
tuksen mielestä pidettävä eräänä valtionavun 
myöntämisen edellytyksenä. Sairaalalauta-
kunnan taholta oli perusteellisesti tutkittu 
valtionapukysymystä eikä Hesperian sairaa-
lan nykyinen yksityispaikkajärjestelmä voi-
nut juriidisesti olla esteenä valtionavun saa-
miselle, koska laki ei edellyttänyt erikoismak-
suluokkaa keskusmielisairaaloissa, mutta ei 
sitä myöskään kieltänyt. Yksityispaikkaoi-
keutta oli pidettävä myös palkkauskysymyk-
senä, koska sairaalan yli- ja apulaisylilääkärit 
olivat aikanaan hakeneet ko. virkoja edellyt-
täen, että heille pysyvästi turvataan kaikki 
kaupunginvaltuuston vahvistamat palkka-
edut. Kaupunginhallitus päätti merkitä 
lääkintöhallituksen 9.4.1963 tekemän päätök-
sen tiedoksi ja todeta, että Hesperian sairaa-
lan osalta noudatetaan kaupunginvaltuuston 
v. 1961 tekemää päätöstä yli- ja apulaisyli-
lääkäreiden oikeudesta hoitaa potilaita eri-
koismaksuluokan mukaisilla sairaalapaikoilla 
(17.2. 524 §). 

Sairaalaan päätettiin hankkia kolme 23" 
Salora-Boston -merkkistä televisiovastaan-
otinta (yjsto 3.5. 5 896 §). 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen il-
moitus sairaalan rakennuksen n:o 1 peruskor-
jaussuunnitelman hyväksymisestä (10.2. 455 
§)· 

Seuraavat kaupungin omistamat osake-
huoneistot päätettiin luovuttaa niiden vapau-
duttua käytettäviksi Hesperian sairaalan 
henkilökunnan asuntoloina tilitysvuokraa 
vastaan: Runebergink. 17 A 6 sekä Runeber-
gink. 49 A 13 ja B 48. Huoneistojen muutta-
miseksi ja kunnostamiseksi asuntolakäyttöön 
soveltuviksi saatiin käyttää enintään 24 550 
mk (2.6. 1 573 §). 

Yleisjaosto myönsi yht. 238 mk eräiden 
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sairaalassa kadonneiden vaatteiden tai va-
hingoittuneen muun omaisuuden korvaami-
seksi eri henkilöille (yjsto 8.2. 5 281 §, 6.9. 
6 741 §, 27.9. 6 914, 6 915 §, 15.11. 7 307 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää sisäasiain-
ministeriölle, että Kallion osaston apulaisyli-
lääkärin viran palkkauksesta aiheutuviin 
kustannuksiin myönnettäisiin valtionapu val-
tion A 30 palkkausluokan mukaisesti myös 
v. 1963 ja 1964. Kaupunginhallitus päätti 
tyytyä valtioneuvoston päätökseen, jolla 
mainittua valtionapua oli alennettu 50 % (30. 
6. 1 922 §, 15.9. 2 437 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 
26.7. antamassaan päätöksessä hyväksynyt 
Kallion osaston 1. apulaisylilääkärin viran 
A 30 palkkausluokan mukaisena valtion-
apuun oikeuttavaksi 1.5. lukien (11.8. 2 064 
§)· 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääkintö-
hallituksen päätökseen, jolla oli hyväksytty 
Kallion osaston henkilökunnasta aiheutuvat 
palkkaus-, eläke- ja muut menot valtion-
apuun oikeuttaviksi 13.3.1964 lukien (21.4. 
1 098 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, 
että Kallion osasto muutettaisiin A-luokan 
mielisairaanhoitolaitoksen osastoksi ja että 
sen sairaansijaluvuksi vahvistettaisiin 24 ker-
tomusvuoden alusta lukien. Merkittiin tie-
doksi, että lääkintöhallitus oli 15.4. vahvista-
nut Kallion osaston hoitopaikat 1.5. lukien 
keskusmielisairaalan hoitopaikoiksi. Hespe-
rian sairaalan kokonaissairaansijaluku on sa-
notusta päivästä lukien 551 (31.3. 920 §, 28. 
4. 1 167 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
ja tyytyä lääkintöhallituksen päätökseen, 
joka koski Haagan osaston henkilökunnan 
palkkausmenojen hyväksymistä valtion-
apuun oikeuttaviksi kustannuksiksi 15.11. 
1965 lukien. Eräät virat oli hyväksytty kahta 
palkkaluokkaa alempina kuin kaupungin 
palkkausjärjestelmä edellyttää (25.8. 2 211 

Sairaalalautakunta oli esittänyt, että Haa-

gan osaston potilaat vakuutettaisiin tapatur-
man varalta, koska osaston kuntouttamislai-
toksessa oli työpaja, jossa potilaat työskente-
livät ja jossa osa koneista oli sellaisia, että 
tapaturmavaara oli olemassa. Kaupunginhal-
litus kehotti asiamiestoimistoa sopimaan Va-
kuutusosakeyhtiö Pohjolan kanssa sen ja 
kaupungin välisen tapaturmavakuutussopi-
muksen tarkistamisesta siten, että sopimus 
kattaisi kaikki ne tapaturmavakuutuslain-
säädännön edellyttämät tapaukset, joissa 
kaupungin oli otettava tapaturmavakuutus, 
ja että jo voimassa olevat lisäsopimukset 
sisällytettäisiin varsinaiseen sopimukseen se-
kä että sopimuksen 8 § muutettaisiin siten, 
että Vakuutusosakeyhtiö Pohjola sitoutuisi 
merkitsemään elinkorkorahaston lisäystä vas-
taavan määrän paitsi obligaatioina myös vel-
kakirjoina (24.3. 860 §). 

Haagan osastolle päätettiin hankkia 23" 
Salora-Boston -merkkinen televisiovastaan-
otin. Tarkoitukseen saatiin käyttää enintään 
767 mk (yjsto 1.2. 5 222 §). 

Haagan osaston kalustonhankintoja varten 
myönnettiin 11 090 mk v:n 1965 talousar-
vioon kaupunginvaltuuston tekemien päätös-
ten edellyttämien uusien laitosten toimintaa 
varten merkitystä määrärahasta (27.1. 305 §). 

Haagan osaston taloudenhoidosta makset-
tava palkkio vahvistettiin 158 mk:ksi/kk 
(16.6. 1 771 §). 

Nikkilän sairaalan tp. ylilääkärin Eero 
Hellaakosken virkamääräys päätettiin uudis-
taa edelleen 1.1.1966 alkaen toistaiseksi, 
kauintaan kuitenkin v:n 1966 loppuun. Lää-
kintöhallitus antoi kaupunginhallituksen 
pyynnöstä ko. määräyksen tri Hellaakoskelle 
(27.1. 303 §, 24.2. 595 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 1.9. 
lukien sairaalan kone- ja lämpökeskuksen 
varallaolopäivystyksen kaupunginvaltuuston 
27.11.1946 päivystystyön järjestelystä lai-
toksissa tekemän päätöksen 1 b) kohdan mu-
kaiseksi ja määrätä, että ko. varallaolopäi-
vystykseen osallistuu sairaalan konepääl-
likkö, konemestari ja alikonemestari siten, 
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että päivystystä suorittaa yksi viranhaltija 
kerrallaan (25.8. 2 209 §). 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen il-
moitukset Nikkilän sairaalan viranhaltijain 
palkkauskustannuksiin saatavasta valtion-
avusta (17.2. 521 §, 10.3. 736, 738 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 
vahvistanut Nikkilän sairaalan potilaanpaik-
kaluvuksi kauintaan kertomusvuoden ajaksi 
1 044 (20.1. 233 §). 

Keskuspesulajaoston kirjeessä mainitut 739 
vaatekappaletta, yhteisarvoltaan 2 558 mk, 
päätettiin veloituksetta siirtää Nikkilän sai-
raalan omistukseen (yjsto 23.8. 6 653 §). 

Nikkilän sairaalan uusien asuntolaraken-
nusten luonnospiirustukset päätettiin lähet-
tää lääkintöhallitukselle. Rakennushallitus 
oli tehnyt niiden johdosta eräitä huomautuk-
sia, jotka yleisten töiden lautakuntaa ja sai-
raalalautakuntaa kehotettiin ottamaan huo-
mioon pääpiirustuksia laadittaessa (31.3. 
904 §, 3.11. 2 932 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sairaa-
lan konekeskuksen varaston pääpiirustukset 
kustannusarvioineen. Työstä aiheutuvat 
kustannukset päätettiin sisällyttää konekes-
kuksen uusimistyöstä lääkintöhallitukselle 
aikanaan tehtävään lopputilitykseen (20.10. 
2 786 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää maata-
loushallituksen vesiensuojelutoimistolle, että 
kaupunki saisi tehdä viimeistään 30.6.1967 
vesilain 10 luvun 24 §:n mukaisen anomuksen 
asianmukaisine selvityksineen sairaalan jäte-
vesien johtamisesta Sipoonjokeen. Vesiensuo-
jelutoimisto oli sittemmin kehottanut kau-
punkia ryhtymään tarpeellisiin toimenpitei-
siin ja jättämään ko. lupahakemuksen selvi-
tyksineen ja suunnitelmineen Länsi-Suomen 
vesioikeudelle viimeistään em. päivään men-
nessä. Luvan hakemisen edellytyksenä oleva 
tutkimustyö oli tarjousten perusteella annet-
tu Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:lle. Kus-
tannukset oli tarkoitus jakaa tasan kaupun-
gin ja Sipoon kunnan kesken. Kaupunginhal-
litus myönsi tutkimuksen suorittamista var-

ten 5 000 mk (3.11. 2 933 §, 10.11. 3 007 §, 15. 
12. 3 341 §). 

Mielisairaanhoitajain liiton Nikkilän osas-
tolle myönnettiin 1000 mk:n suuruinen avus-
tus sairaalan hoitohenkilökunnan loma- ja 
virkistystarkoituksiin käytettäväksi (yjsto 
21.6. 6 300 §). 

Röykän sairaalassa päätettiin 1.12. lukien 
järjestää konehenkilökunnan päivystys, josta 
huolehtivat alikonemestari ja lämmittäjät 
siten, että päivystystä suorittaa yksi viran-
haltija kerrallaan, kaupunginvaltuuston päi-
vystystyön järjestelystä v. 1946 tekemän 
päätöksen 2 b) kohdan, verrattuna 1 b) koh-
taan, mukaisesti (1.12. 3 205 §). 

Sairaalaan päätettiin hankkia kaksi 23" 
Salora Finlandia -merkkistä televisiovastaan-
otinta ja 23" Salora Boston -merkkinen tele-
visio vastaanotin. Tarkoitukseen myönnettiin 
yht. 2 440 mk (yjsto 15.2. 5 345 §, 20.12. 
7 611 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-
oikeus oli 15.6. kumonnut sisäasiainministe-
riön päätöksen, joka koski Röykän sairaalan 
rakennuksen n:o 7 muutostöiden ottamista 
valtionavun suorittamista koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan ja palauttanut asian ministe-
riön uudelleen käsiteltäväksi (4.8. 1 998 §). 

Kaupunginhallitus päätti puolestaan hy-
väksyä rakennusviraston laatimat sairaalan 
uuden asuinrakennuksen ja autovajan luon-
nospiirustukset ja myöntää sairaalalautakun-
nan käytettäväksi 200 000 mk ko. töitä var-
ten. Luonnospiirustukset päätettiin lähettää 
lääkintöhallituksen hyväksyttäviksi (4.8. 
2 000 §). 

Röykän sairaalan rakennukset n:o 6, 6b ja 
14 päätettiin purkaa. Tarkoitukseen myön-
nettiin 1 500 mk (yjsto 7.6. 6 194 §). 

Piritan sairaalaan päätettiin 1.1.1967 lu-
kien järjestää sairaanhoitajapäivystys, jos-
ta huolehtivat ylihoitaja, osastonhoitaja ja 
sairaanhoitaja siten, että päivystystä suorit-
taa yksi viranhaltija kerrallaan kaupungin-
valtuuston päivystystyön järjestelystä v. 
1946 tekemän päätöksen 2b) kohdan, ver-
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rattuna lb) kohtaan, mukaisesti (8.12. 3 277 
§)· 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen il-
moitus, että yhden tp. 13. pl:n mukaisesti pal-
katun sairaanhoitajan virasta aiheutuvat 
menot oli hyväksytty valtionapuun oikeutta-
viksi edellyttäen, että samalla lakkautetaan 
yksi mielisairaanhoitajan virka. Sairaalalau-
takuntaa kehotettiin ilmoittamaan kaupun-
ginhallitukselle, kun jokin sairaalan mielisai-
raanhoitajan virka tulee avoimeksi. Ko. sai-
raanhoitajan virka saatiin täyttää edellä tar-
koitetun mielisairaanhoitajan viran tultua 
lakkautetuksi (3.3. 663 §). 

Piritan sairaalan taloudenhoidosta makset-
tava kuukausipalkkio päätettiin tarkistaa 
144 mk:ksi (16.6. 1 771 §). 

Pukinmäen hoitokodin osastonhoitajan vi-
ran palkkausmenoihin saatavaa valtionapua 
koskeva lääkintöhallituksen päätös merkit-
tiin tiedoksi (17.3. 812 §). 

Psykiatrisen huoltotoimiston asuntolaan Iso 
Roobertinkatu 11 — Annankatu 5 päätettiin 
palkata työsopimussuhteeseen kaksi asunto-
lan kaitsijaa, palkka 588 mk/kk ja yksi puoli-
päivätoiminen siivooja, palkka 258 mk/kk 
sillä ehdolla, että asuntolan talonmies-kaitsij a 
siirretään Hesperian sairaalan Haagan osas-
toon muihin tehtäviin. Sanottujen asuntolan 
kaitsijain varallaolopäivystys päätettiin vah-
vistaa valtuuston v. 1946 tekemän päätöksen 
Ib) kohdan mukaisesti. Asuntolan hoitopäivä-
maksuksi vahvistettiin 2 mk (13.1. 149 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin osoitta-
maan sairaalalautakunnan käytettäväksi ta-
lossa Toinen linja 10 sijaitsevat psykiatrisen 
huoltotoimiston potilaiden asunnoiksi sovel-
tuvat huoneistot sitä mukaa kuin ne vapau-
tuvat entisistä vuokralaisista (15.9. 2436 §). 

Psykiatrisen huoltotoimiston naisasunto-
laa varten päätettiin hankkia Salora-Boston 
-merkkinen televisiovastaanotin lisätarvik-
keineen. Tarkoitukseen myönnettiin 832 mk 
(yjsto 3.5. 5 896 §). 

Laakson sairaalan ylilääk. Kaino Kivika-
nervolle päätettiin myöntää ero ylilääkärin 

virasta 1.1.1967 lukien. Virkaa määrättiin 
sijaisena hoitamaan apul. ylilääk. Lauri Lan-
ne virkaan kuuluvin valtion B 3 palkkaus-
luokan mukaisin palkkaeduin siksi, kunnes 
virka hakuteitse täytetään ja virkaan valittu 
ryhtyy sitä hoitamaan, kauintaan kuitenkin 
kuuden kuukauden ajan (20.10. 2 784 §, 29. 
12. 3 465 §). Kaksi 18. pl:n yöylihoitajan vir-
kaa päätettiin jättää vakinaisesti täyttämät-
tä kauintaan siksi, kunnes yöylihoitajan vir-
kojen uudet pätevyysvaatimukset on vahvis-
tettu (9.6. 1 657 §). 

Laakson sairaalan konsultoivan keuhko-
funktiolääkärin palkkioksi vahvistettiin tois-
taiseksi ja kauintaan v:n 1967 loppuun 104 
mk vähintään 4 tuntia kestävästä konsultaa-
tiosta (30.6. 1 924 §). 

Sairaalan kahdelle huoltomiehelle päätet-
tiin suorittaa erillinen korvaus niiltä tunneil-
ta, jolloin he joutuvat tilapäisesti toimimaan 
auton- tai traktorinkuljettajina muulloin 
kuin vuosilomien aikana tai kaupungin virka-
säännön mukaisten sairauslomasijaisuuksien 
aikana, kaupunginhallituksen 5.11.1964 teke-
män päätöksen mukaisesti. Sanotun korva-
uksen suorittaminen kahdelle aikaisemmalle 
huoltomiehelle päätettiin lopettaa (yjsto 12.7. 
6 474 §). 

Tuberkuloottisina hoidettujen ja tutkittu-
jen henkilöiden sairaansijatarpeen oli todettu 
selvästi vähentyneen viime vuosien aikana. 
Lääkintöhallituksessa oli tämän vuoksi laa-
dittu yleissuunnitelma niiden sairaansijojen 
määristä ja käytöstä, jotka vapautuvat ei-tu-
berkuloottisten hoitotarpeisiin v:n 1970 lop-
puun mennessä. Lääkintöhallitus oli kehotta-
nut kaupunkia antamaan sairastuvuus-, tau-
tisuus- ja sairaalaolosuhteiden tarkempaan 
tuntemukseen perustuvan alustavan lausun-
non mainitun yleissuunnitelman Helsingin 
kaupungin tuberkuloosipiiriä koskevasta 
osasta. Hoitolaitosten suunnittelutoimikun-
ta mainitsi, että sen työvaliokunta oli laati-
nut alustavan suunnitelman Laakson sairaa-
lasta yleissairauksien hoitoon vapautuvien 
sairaansijojen tulevasta käytöstä. Sen mukai-
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sesti kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lau-
suntonaan lääkintöhallitukselle, että Laakson 
sairaalan itäistä potilaspaviljonkia, johon tu-
lisi vähintään 180 sairaansijaa, oli tarkoitus 
käyttää sisätautien potilaiden hoitoon v. 1966 
—1968 toteutettavaksi suunnitellun perus-
korjaustyön jälkeen. Läntistä potilaspavil-
jonkia, jonka saneeraustyö oli suunniteltu 
toteutettavaksi v. 1969—1970 ja johon tulisi 
192 sairaansijaa oli tarkoitus käyttää ensisi-
jaisesti tuberkuloosipotilaiden hoitoon ja tu-
berkuloottisten hoitotarpeen vähentyessä näi-
tä sairaansijoja voitaisiin käyttää ei-tuberku-
loottisia sairauksia potevien hoitotarpeisiin 
(24.11. 3 132 §). Lisäksi lääkintöhallitus mai-
nitsi valtiontalouden tarkastusviranomaisten 
toistamiseen kiinnittäneen huomiota tuber-
kuloosiparantoloiden alhaiseen kuormituk-
seen. Tarkastusvirasto katsoi, että lääkintö-
hallituksen valtionapua myöntäessään pitäisi 
hyväksyä tuberkuloosiparantoloiden valtion-
apuun oikeuttaviksi kustannuksiksi vain lai-
toksen kuormitusta vastaavat henkilökun-
nasta aiheutuvat palkkaus- ym. menot. Lää-
kintöhallitus ilmoitti ohjeenaan mm., että 
mikäli parantolassa v:n 1965 jälkeen on hoi-
dettu ei-tuberkuloottisia potilaita, on näiden 
hoitopäivät ilmoitettava erikseen. Näihin 
kustannuksiin myönnetään valtionapua sen 
mukaan, onko ko. potilaiden hoitoa pidettävä 
lääkintöhallituksen päätöksen mukaan kes-
kus-, alue- vai paikallissairaalassa annetta-
vaan hoitoon verrattavana. V:n 1966 osalta 
on palkkausmenot ilmoitettava erikseen var-
sinaisen parantolan ja ei-tuberkuloottisten 
hoidon osalta. Kaupunginhallitus päätti mer-
kitä tiedoksi lääkintöhallituksen yleiskirjeen 
ja kehottaa sairaalalautakuntaa huolehti-
maan siitä, että kirjelmässä annettuja val-
tionavun anomista koskevia ohjeita noudate-
taan (24.11. 3 134 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan 
muutosta lääkintöhallituksen päätökseen, jo-
ka koski Laakson sairaalan v:n 1963 kunnos-
sapito- ja käyttökustannusten valtionapua 
(24.2. 598 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sisäasiainministe-
riö oli hyväksynyt Laakson sairaalan itäisen 
ja läntisen potilaspavilj ongin päätyparvek-
keen muuttamista seurustelu- ja tupakkahuo-
neiksi koskevan peruskorjaustyön valtion-
avun suorittamista koskevaan yleiseen suun-
nitelmaan 150 785 mk:n määräisenä (17.11. 
3 060 §). 

Yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 
myönnettiin 190 703 mk sairaalan hallinto-
rakennuksen korjaustöiden loppuun suoritta-
mista varten sekä 587 497 mk sairaalan itäi-
sen potilaspavilj ongin peruskorjaustöiden 
aloittamista varten (9.6. 1 660 §, 13.10. 2 724 
§)· 

Merkittiin tiedoksi sairaalalautakunnan il-
moitus Laakson sairaalassa v. 1964 sattu-
neesta tulipalosta (yjsto 29.11. 7 436 §). 

Tuberkuloositoimisto. Asiamiestoimistoa ke-
hotettiin hakemaan muutosta sisäasiainmi-
nisteriön päätökseen, joka koski tuberkuloosi-
toimiston irtaimistohankintojen valtionapua 
(10.2. 457 §). 

Tuberkuloositoimiston ja Hangonkadun 
hoitokodin taloudenhoidosta maksettava 
palkkio päätettiin korottaa 179 mk:aan kuu-
kaudessa (16.6. 1 771 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 
vahvistanut 1.9. lukien Hangonkadun hoito-
kodin sairaansijaluvuksi 48 (18.8. 2 123 §, 
8.9. 2 362 §). 

Kaupunginhallitus antoi suostumuksensa 
Hangon-, Loviisan- ja Tammisaarenkadun 
asuntolaryhmän piha-alueen kestopäällystä-
mistä varten merkityn 59 000 mk:n osamää-
rärahan käyttämiseen. Näistä töistä hoito-
kodin osalle tulevat kustannukset oli sisälly-
tettävä hoitokodin käyttökustannuksista teh-
tävään valtionapuanomukseen (3.3. 664 §). 

Sairaanhoitajakoulu. Merkittiin tiedoksi, 
että lääkintöhallitus oli toistaiseksi vahvista-
nut kaupungin sairaanhoitajakoulun opetus-
suunnitelman sellaisenaan. Koska kuitenkin 
koulutus kaupungin sairaanhoitajakoulussa 
olisi pyrittävä saamaan yhdenmukaiseksi val-
tion sairaanhoito-oppilaitosten antaman kou-
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lutuksen kanssa, olisi koulutusajan oltava 
enintään 2 % v eli 5 lukukautta v:n 1967 
alusta lukien. Sairaalalautakuntaa kehotet-
tiin huolehtimaan siitä, että kaupungin sai-
raanhoitajakoulun ohjelman toteuttamista 
tarkistetaan lääkintöhallituksen esittämällä 
tavalla (27.1. 302 §). 

Muuttaen 4.6.1964 tekemäänsä päätöstä 
kaupunginhallitus päätti, että sairaanhoitaja-
koulussa peritään asuntoedusta, aterioista ja 
muista eduista 1.7. jälkeen alkavien oppikurs-
sien oppilailta samat oppilasmaksut kuin val-
tion sairaanhoitajakouluissa, mikä merkitsi 
mm., että korvaus ruoasta ym. eduista kohosi 
30 mk:sta 90 mk:aan ja maksu asunnosta 20 
mk:sta 31 mk:aan kk:ssa (17.2. 520 §). 

Apuhoitajakoulu. Kaupunginhallitus esitti 
v. 1965 valtioneuvoston hyväksyttäväksi 
kaupungin apuhoitajakoulun perustamis-
suunnitelman. Ammattikasvatushallitus oli 
pyytänyt asiasta eräitä lisäselvityksiä. Sai-
raalalautakunta ilmoitti koulun toistaiseksi 
toimivan talossa Unioninkatu 45 sijaitsevassa 
275 m2:n suuruisessa huoneistossa, johon voi-
daan ottaa 50 oppilasta. Apuhoitajakoulu tu-
lisi vastaisuudessa toimimaan sairaanhoitaja-
koulun v:ina 1967—1968 rakennettavaksi 
suunnitellussa koulurakennuksessa. Laaditun 
kustannusarvion mukaan ovat koulun menot 
kertomusvuonna 148 649 mk ja v. 1967 
155 200 mk. Ikärajan kaupungin apuhoitaja-
koulussa tulisi olla sama kuin valtion vastaa-
vissa kouluissa, mikä oli ehdotettu alennet-
tavaksi 19:stä 17 vuoteen. Lisäselvitys pää-
tettiin esittää ammattikasvatushallitukselle 
(23.6. 1 853 §). 

Apuhoitajakoulun taloudenhoidosta pää-
tettiin suorittaa 105 mk:n kuukausipalkkio 
(16.6. 1 771 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
hoitopaikkoihin v:n 1965 aikana käytetyistä 
perustamiskustannuksista päätettiin 26.4. 
päivätyn laskun mukaisesti maksaa kaupun-
gin osuutena 5 862 667 mk. Kaupungille pidä-
tettiin oikeus suorittaa maksun tarkistus, 
mikäli myöhemmät yksityiskohtaiset kirjan-

pito- ja muut tarkistukset antavat siihen ai-
hetta (5.5. 1237 §). 

Samaten päätettiin lääkintöhallituksen 
laskun mukaisesti suorittaa Helsingin yli-
opistolliselle keskussairaalaliitolle luovutettu-
jen vanhojen sairaalain rakennusten ja irtai-
miston hinnan kaupungin osuuden viimeinen 
erä 1 035 892 mk sekä ajalta 1.7.1965—30.6. 
1966 velottu 5 %:n korko 51 794 mk. Asia-
miestoimistoa kehotettiin ryhtymään toimen-
piteisiin lääkintöhallituksen em. laskun ku-
moamiseksi muilta osin (yjsto 5.7. 6 411 §). 

Merkittiin tiedoksi yliopistollisen keskus-
sairaalaliiton liittohallituksen ilmoitus Ma-
rian sairaalan munuaiskojeosaston käyttöä 
koskevan sopimuksen irtisanomisesta päätty-
mään kertomusvuoden lopussa (10.11. 3008 
§)· 

Kaupunginhallitus päätti, että tait. Anita 
Snellmanin »Kukko ja kana meni metsään» 
-niminen teos luovutetaan kaupungin lahjana 
Helsingin yliopistolliselle keskussairaalalii-
tolle sijoitettavaksi Meilahden uuteen klinik-
karakennukseen. Teoksen ostamista varten 
myönnettiin 4 600 mk (23.9. 2 489 §). 

Töölön sairaalasta järjestetyn sairaankul-
jetuksen yhteydessä potilaalta hävinneiden 
vaatteiden ja arvoesineiden korvaamiseksi 
myönnettiin potilaan oikeudenomistajalle 250 
mk (yjsto 27.9. 6 912 §). 

Lastenlinna. Kaupunginhallitus päätti il-
moittaa Mannerheim-liiton Helsingin Lasten-
linnan johtokunnalle olevansa periaatteessa 
valmis tekemään kaupunginvaltuustolle esi-
tyksen kaupungin liittymisestä Lastenlinnaa 
varten perustettavaan kuntainliittoon sekä 
ettei kaupunki ole halukas purkamaan voi-
massa olevaa hoitopaikkasopimusta siinä ta-
pauksessa, ettei se tulisi mainitun kuntain-
liiton jäseneksi. Edelleen kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa Lastenlinnan johtokunnalle 
olevansa periaatteessa valmis tekemään esi-
tyksen kaupunginvaltuustolle sopimuksen 
tekemisestä Lastenlinnaan perustettavaksi 
suunnitellun poliklinikan käyttämisestä (17. 
2. 523 §, 6.4. 978 §). 
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Kellokosken sairaala. Orimattilan kunnan-
hallituksen tar jouduttua ostamaan kaupungin 
hoitopaikkoja Kellokosken sairaalasta kau-
punginhallitus päätt i ilmoittaa lääkintöhalli-
tukselle, ettei kaupunki toistaiseksi voi luo-
pua mainituista hoitopaikoista (15.9. 2 435 §). 

Kiljavan parantolan kuntainliittotoimikun-
nalle päätettiin ilmoittaa kaupunginhallituk-
sen olevan periaatteessa valmis esittämään 
kaupunginvaltuustolle, että kaupunki yhtiön 
hallintomuodon järjestelyn yhteydessä luo-
puisi myöhemmin vahvistettavaa korvausta 
vastaan osasta parantolassa omistamiaan sai-
raansijoja, kuitenkin enintään 58 sairaansi-
jasta (29.9. 2 576 §). 

Helsinkiläisten vanhusten poliklinikka. Sai-
raalalautakunnalle myönnettiin oikeus tehdä 
Societas Gerontologica Fennica -nimisen yh-
distyksen kanssa ehdotettu sopimus helsinki-
läisten vanhusten poliklinikan ylläpitämises-

tä kertomusvuoden aikana Sairaskoti Radiu-
min huonetiloissa. Sopimuksesta aiheutuneita 
menoja varten saatiin käyttää tarkoitukseen 
merkittyä 94 500 mk:n suuruista määrärahaa. 
Sittemmin yhdistys oli ilmoittanut 28.10. 
päättäneensä sanoa irti kaupungin kanssa 
tehdyn em. sopimuksen ja lopettavansa toi-
minnan 31.12.1966. Yhdistys oli esittänyt 
toiminnan siirtämistä Vanhainsuojelun kes-
kusliiton hoidettavaksi, joka oli ilmoittanut 
jatkavansa mainittua toimintaa v:n 1967 ai-
kana (5.5. 1 236 §, 10.11. 3 006 §, 24.11. 
3 135 §). 

Paikallissairaalain Liiton kertomusvuoden 
jäsenmaksu 18 642 mk päätettiin suorittaa 
siten, että laskussa esitetyn ja talousarviossa 
olevan summan välinen erotus 6 642 mk suo-
ritetaan jäsenmaksujen korotuksia varten ao. 
tilille varatusta määrärahasta (yjsto 12.7. 
6 451 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

40-tuntista työviikkoa koskeva kokeilu, ks. 
sairaalat. 

Osa-aikatyöhön otettavan henkilökunnan 
palkkaaminen, ks. sairaalat. 

Eräiden kiinteistöjen luovuttaminen huolto-
lautakunnan hallintaan. Kaupunginhallitus 
päätt i määrätä Riistavuoren korttelin n:o 
29026 tontin n:o 1 huoltolautakunnan hallin-
taan 1.1. lukien 1 439 820 mk:n pääoma-ar-
voisena (7.1. 59 §) ja samoin Vihdin kunnan 
Tervalammen kylässä oleva Hiiska-nimisen 
tilan RN:o l114, lukuun ot tamat ta tilan metsä-
maita, 1.9. lukien 61 000 mk:n pääoma-arvoi-
sena (4.8. 2 035 §). 

Huoltovirasto. Kaupunginhallitus myönsi 
25 270 mk kahden tp. huoltotarkastajan 
palkkaamiseksi 17. pl:n mukaisin palkka-
eduin ja kolmen tp. toimistoapulaisen palkkaa-

miseksi 7. pl:n mukaisella palkalla huolto-
osastoon ajaksi 15.4.—31.12. (6.4. 997 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti huol-
tolautakunnan ottamaan kaupunginvaltuus-
ton 7.9. tekemällä päätöksellä perustettuihin 
vakinaisiin virkoihin 1.1.1967 lukien, lääkä-
rin virkoja samoin kuin toimistoesimiehen, 
ylihoitajan, apulaisylihoitajan ja yöylihoita-
jan virkoja lukuun ot tamatta, niitä haetta-
vaksi julistamatta vastaavia tehtäviä tila-
päisinä viranhaltijoina hoitavat henkilöt lau-
takunnan tekemän esityksen mukaisesti ja 
muuten tavanmukaisilla ehdoilla (17.11. 
3 087 §, 8.12. 3 303 §). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jät-
tää vakinaisesti täyt tämät tä : työhuoltotoi-
miston 21. pl:n toimistoesimiehen virka, kun-
nes työhuolto-organisaation mahdollisesta 
muuttamisesta on tehty ratkaisu, kauintaan 
kuitenkin 31.12.1967 saakka sekä 13. pl:n 
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