
1. Kaupunginvaltuusto 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden- sekä sairaanhoi-
to sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunnan ja terveyden-
hoitoviraston johtosäännön osittainen muutta-
minen sekä Helsingin kaupungin kaupungin-
eläinlääkärien ohjesäännön hyväksyminen. 
Kaupunginvaltuusto päätti I) kumota Hel-
singin kaupungin terveydenhoitolautakunnan 
ohjesäännön 3 §:n 2 momentin, II) kumota 
Helsingin kaupungin terveydenhoitoviraston 
johtosäännön 60—63 §:t ja muut taa saman 
johtosäännön 57—59 §:t sekä 65 §:n sekä sen 
numeron 61 §:ksi, III) muut taa Helsingin 
kaupungin terveydenhoitoviraston johtosään-
nön 64 §:n numeroksi 60 ja 66 §:n numeroksi 
62 ja IV) hyväksyä kaupungineläinlääkärien 
ohjesäännön. Päätös I) ponnen osalta alis-
tett i in lääninhallituksen vahvistettavaksi ja 
IV) ponnen osalta maatalousministeriön vah-
vistettavaksi. Ministeriö vahvisti sen 22.3. 
(22.2. 160 §, 10.5. 350 §, kunn. as. kok. 
n:o 19, 20, 33). 

Vielä kaupunginvaltuusto päätt i 1) muut-
taa Helsingin kaupunginlääkärien ohjesään-
nön 1 §:n sisällön sekä 11—13 §:t nu-
meroiksi 14—17, 2) hyväksyä Helsingin 
kaupunginlääkärien ohjesääntöön uudet 11— 
13 §:t, 3) muut taa Helsingin kaupungin ter-
veydenhoitoviraston johtosäännön 20 ja 61 
§:n. Päätös 1) ja 2) ponnen osalta alistettiin 
lääkintöhallituksen vahvistettavaksi, joka 
vahvisti sen 29.6. (10.5. 356 §, 6.9. 609 §, 
kunn. as. kok. n:o 42, 61). 

Ulkoilman puhtausastetutkimuksen ja saas-
tuneisuuskartoituksen suorittaminen. Kaupun-
ginhallitus esitti v. 1965 (ks.s. 117) Työter-
veyslaitokselle, että se laatisi yhteistoimin-
nassa kiinteistöviraston ja terveydenhoito-
viraston kanssa yksityiskohtaisen suunni-
telman kustannusarvioineen kaupungin ulko-
ilman puhtausastetutkimuksesta ja saastu-
neisuuskartoituksesta 5 v:n ajalta. Työter-
veyslaitos oli sittemmin esittänyt yksityis-

kohtaisen tutkimussuunnitelman, jossa lai-
tos viittasi kaupungin ilmaa koskeviin, aikai-
semmissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin 
sekä tutkimusmuotoihin ja -menetelmiin. 
Samalla laitos oli todennut, että vaativien 
ilmantutkimusten järjestely tulee erittäin 
kalliiksi, ja vie useita vuosia ennen kuin 
perusselvitys on saatu suoritettua. Tämän 
vuoksi olisi tarkoin harkittava, mitkä seikat 
ja tekijät yhteisön kannalta ovat olennaisim-
pia. Kaupungissa olisi lähimpien 5 v:n 
aikana suoritettava ulkoilman saastuneisuut-
ta koskevat yleis- ja erityistutkimukset, 
joiden perusteellä selvitettäisiin myös ilman 
saastuneisuus eri puolilla kaupunkia sekä 
epäpuhtauden paikallinen erikoisluonne. Tut-
kimuksen perusteella arvioitaisiin lämmityk-
sen ja liikenteen osuus ilman saastumiseen. 
Tutkimuksissa pyrittäisiin saastelähdeteki-
jät selvittämään mahdollisimman yksityis-
kohtaisesti ja saatujen tulosten perusteella 
ehdotettaisiin tarvittavia ehkäisytoimenpi-
teitä. Tutkimuksen kustannukset on ar-
vioitu 480 185 mk:ksi, josta kaupungin osuus 
olisi 51 %, Työterveyslaitoksen osuus 25 
% ja valtion osuus 20 %, tutkimusapuraha-
na yms. on arvioitu saatavan 4 %. Kaupun-
gin osuus jakautuisi viidelle vuodelle siten, 
että se ensimmäisenä vuotena olisi 79 000 mk, 
kolmena seuraavana vuotena kunakin 35 361 
mk ja viidentenä vuotena 61 000 mk. En-
simmäisen tutkimusvuoden kustannusosuu-
teen sisältyi mm. kojeiden hankinta. Kiin-
teistölautakunta ja terveydenhoitolautakun-
ta puolsivat Työterveyslaitoksen esitystä. 
Myös rakennustarkastusvirasto piti tutki-
muksen suorittamista erittäin tärkeänä, mut-
ta ehdotti tutkimussuunnitelman tarkista-
mista ja täydentämistä. Lisäksi olisi tutki-
mussuunnitelman ohjaamista ja seuraamista 
varten asetettava ulkoilmatoimikunta ja 
tutkimuksen alkamisajankohta olisi siirret-
tävä siksi, kunnes toimikunta olisi esittänyt 
yksityiskohtaisen lausuntonsa. Kaupungin-
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valtuusto päätti, että mainittu tutkimus ja 
kartoitus saadaan suorittaa Työterveyslai-
toksen 30.6.1965 päivätyn toimintasuunni-
telman pohjalta terveydenhoitolautakunnan 
valvonnan alaisena ja yhteistyössä kaupun-
gin ao. virastojen kanssa. Myöhemmin Työ-
terveyslaitos oli ilmoittanut, että kaupungin 
osuus ensimmäisen tutkimusvuoden menois-
ta olisi 89 894 mk. Kaupunginvaltuusto 
myönsi mainitun summan terveydenhoito-
lautakunnan käytettäväksi ko. tutkimuksen 
suorittamista varten (22.2. 163 §, 7.6. 448 §). 

Sairaanhoitohenkilökunnan palkkauksen 
järjestäminen, ks. s. 22. 

Kaupunginlääkärin virkaan valittiin 
lääket.lis. Olavi Kilpiö tavanmukaisten eh-
tojen lisäksi sillä ehdolla, että hän ei pidä 
yksityisvastaanottoa ja että hän vain kau-
punginhallituksen suostumuksella ottaa mah-
dollisesti hoidettavakseen muun palkatun 
viran, toimen tai pysyväisen tehtävän. 
Kaupunginlääkärin palkkauksesta päätettiin 
lääket.lis. Kilpiön kanssa tehdä sopimus 
siten, että hänelle saadaan maksaa 38. pl:n 
mukainen palkka kuukaudelta. Sopimus 
olisi voimassa toistaiseksi, molemminpuoli-
nen irtisanomisaika 3 kk (19.4. 315 §). 

Laboratorioteknillisen apulaisen virkojen jär-
jestely. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 
terveydenhoitoviraston kuusi 10. pl:aan kuu-
luvaa laboratorioteknillisen apulaisen virkaa 
13. pl:aan kuuluviksi laboratoriohoitajan vi-
roiksi sitä mukaa, kun niiden haltijat saavut-
tavat laboratoriohoitajan pätevyyden, kui-
tenkin aikaisintaan 1.2. lukien (25.1. 64 §). 

A mmattientarkastus. Kaupunginvaltuusto 
määräsi ammattientarkastaja dipl.ins. Maija-
Liisa Johanssonin hoitamaan 30. pl:aan 
kuuluvaa ammattienylitarkastajan virkaa 
ja ammattientarkastaja ins. Veikko Mäkeläi-
sen hoitamaan 21. pl:aan kuuluvaa ammat-
tientarkastajan virkaa ko. virkoihin kuulu-
villa palkkaeduilla 1.1. alkaen toistaiseksi 
ja kauintaan siksi, kunnes virat vakinaisesti 
täytetään ja virkoihin valitut ryhtyvät niitä 
hoitamaan (25.1. 63 §). 

20. pl:n ammattientarkastajan virkaan va-
littiin tekn. Uno Sorsa 1.12.1967 alkavaksi 
viisivuotiskaudeksi tavanmukaisilla ehdoilla 
(8.11. 819 §). 

Neuvolatoimisto. Virkojen perustaminen 
(7.6. 476 §, kunn. as. kok. n:o 149). 

Kahden 28. pl:aan kuuluvan tp. neuvola-
lääkärin viran haltijan kanssa päätettiin 
tehdä palkkauksesta sopimus siten, että 
näille maksetaan palkkaa 2 529 mk/kk, 
toisen viran osalta 1.1. lukien ja toisen viran 
osalta 1.3. lukien. Sopimus olisi voimassa 
toistaiseksi, molemminpuolinen irtisanomis-
aika 3 kk (22.2'. 161 §). 

Aluelääkärin virkojen perustaminen (6.9. 
628 §, 20.9. 698 §, kunn. as. kok. n:o 149). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupun-
gin palveluksessa oleville aluelääkäreille suo-
ritetaan kotikäynneistä varattomien poti-
laiden luokse samansuuruiset korvaukset 
kuin sairaalakeskuksen välittämille lääkä-
reille (19.4. 317 §). 

Kouluterveydenhoito-osasto. Virkojen perus-
taminen (7.6. 476 §, ks. kunn. as. kok. n:o 
149). 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää pää-
asiallisesti ruotsinkielisiä kansakouluja var-
ten perustetun koululääkärin viran 26. pl:sta 
28. pl:aan 1.4. lukien (18.10. 779 §). 

Tilapäisen foniatrilääkärin kanssa pää-
tettiin virkasäännön mukaisesta palkkaluo-
kituksesta poiketen tehdä sopimus palk-
kauksesta siten, että foniatrilääkärille suori-
tetaan 1.10. lukien sopimuspalkkana 2 661 
mk/kk (20.9. 697 §). 

Ammatti- ja kansakoulujen oppilaiden sekä 
lastentarhalasten näköhuollon tehostamiseksi 
olivat vt Salomaa ym. tehneet aloitteen 6.3. 
1963, missä todettiin, että yhä lisääntynyt 
television katselu rasittaa suuresti kehitys-
iässä olevien lasten silmiä. Koska on tär-
keätä, että jo ensimmäisten näkövikaoirei-
den, kuten väsymyksen, päänsäryn tms. 
ilmetessä ryhdytään silmien suojelutoimen-
piteisiin, olisi lasten silmä- ja näkötutki-
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muksia kiireellisesti tehostettava. Aloitteen-
tekijät ehdottivat, että 

1) kaupunginvaltuusto kehottaisi kaupun-
ginhallitusta ryhtymään kiireellisiin toimen-
piteisiin ammatti- ja kansakoulujen oppi-
laiden ja lastentarhojen lasten silmä- ja 
näköhuollon tehostamiseksi, että 

2) perusteellinen silmä- ja näkötarkastus 
voitaisiin suorittaa lukuvuosittain tai tar-
peellisiksi katsotuin väliajoin ammatti- ja 
kansakoulujen oppilaille ja lastentarhojen 
lapsille sekä turvata myöskin jatkuva hoito 
hoitoon otettujen tapausten osalta sekä että 

3) kansakoulujen silmäklinikalle saatai-
siin näiden toimenpiteiden aiheuttaman li-
sääntyneen työmäärän edellyttämä henkilö-
kunta, joiden olosuhteet määriteltäisiin py-
syviksi virkasuhteiksi, niin että tehtäviin 
saadaan edelleenkin ja jatkuvasti pätevää 
henkilökuntaa, joka pysyisi silmäklinikan 
palveluksessa. 

Terveydenhoitolautakunnan ilmoituksen 
mukaan kuuluu lasten terveydenhuoltoon 
ensisijaisesti aisti vikojen etsiminen ja totea-
minen mahdollisimman varhaisessa vaihees-
sa. Lastenneuvolain työohjelman mukaisesti 
selvitetään ensimmäisenä ikävuotena, näkee-
kö ja kuuleeko lapsi, lisäksi tutkitaan lapsen 
näkö ja kuulo 4 v:n ja 5—6 v:n iässä. Las-
tentarhoissa tutkii terveyssisar 5—7-vuo-
tiaiden lastentarhalasten näön ja kuulon 
seulatutkimuksena. Lapset, joiden näön tai 
kuulon epäillään alentuneen, lähetetään yk-
sityislääkärille tai silmä- ja korvapoliklinikoil-
le tarkempia tutkimuksia tai mahdollisia 
muita toimenpiteitä varten. Esikouluikäisiä 
5—6-vuotiaita lastentarhalapsia tutkittiin 
v:n 1961 aikana 3 317, näistä oli näkökyky 
heikentynyt 233:11a, mikä on 7 % kokonais-
määrästä. Vuonna 1965 olivat luvut vas-
taavasti 3 130 ja 246 eli 7.9 %. Kaupungin 
toimesta oli jo 40 v:n ajan järjestetty silmä-
lääkärin sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien 
lääkärin vastaanottoja kansakoululaisille. Ta-
voitteena on ollut, että jokainen kansakoulu-
lainen ainakin kerran kouluaikanaan joutuisi 

perusteelliseen silmä- ja näkötutkimukseen. 
Kansakouluissa suoritettiin v. 1963 näkötut-
kimuksia 19 845 ja v. 1965 vastaavasti 
19 869. Tutkituista todettiin keskimäärin 
10—11.5 %:lla olleen heikentynyt näkökyky. 
Kansakoululaisia kävi v:n 1963 aikana kan-
sakoulujen silmäpoliklinikalla 2 725 ensiker-
talaista ja yhteensä oli käyntejä 3 227. 
Vuonna 1965 olivat luvut vastaavasti 3 231 
ja 3 358. Kiireelliset tapaukset otetaan tut-
kittaviksi poliklinikalle heti. Sairaalalauta-
kunnan mielestä olisi lasten silmäsairaudet 
edelleenkin hoidettava Helsingin yliopistolli-
lisen keskussairaalan silmäklinikassa tai Ki-
velän sairaalan silmätautien osastolla. Am-
mattikoululaisten terveydenhoito ei kuulu 
terveydenhoito viraston toimialaan. Ammatti-
koululaisten terveydenhoitoa oli käsitelty 
kansanterveystyökomitean v. 1965 sisäasiain-
ministeriölle jätetyssä mietinnössä, missä 
mm. esitettiin, että kouluterveydenhoitoon 
liitettäisiin myös ko. oppilaat. Samassa 
yhteydessä oli käsitelty uudistukseen liitty-
vää valtionapukysymystä. Kaupunginhalli-
tuksen mielestä olisi odotettava valtion toi-
menpiteitä asiassa. Kaupunginvaltuusto kat-
soi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
(22.3. 264 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Apu-
laiskemistin viran perustaminen (7.6. 476 
§, kunn. as. kok. n:o 149). 

Eläinlääkärien sunnuntai- ja juhlapäivien 
päivystyksen järjestämisestä päätettiin Hel-
singin Eläinlääkäriseuran kanssa tehdä seu-
raava sopimus: 

Helsingin kaupungin ja Helsingin Eläin-
lääkäriseuran kesken on tehty seuraava so-
pimus eläinlääkäreiden sunnuntai- ja juhla-
päivien, itsenäisyyspäivän ja vapunpäivän 
päivystyksestä Helsingin kaupungin sairaa-
lakeskuksen yhteydessä: 

1. Helsingin Eläinlääkäriseura järjestää jä-
sentensä keskuudessa päivystysvuorotte-
lun siten, että jokaisena päivystyspäivänä 
päivystää yksi eläinlääkäri. 
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2. Päivystys alkaa lauantaina ja juhlapäivien 
aattoina klo 13 ja jatkuu seuraavaan arki-
päivään klo 8 saakka. 

3. Päivystävän eläinlääkärin velvollisuutena 
on 

a) olla asunnossaan tai sen läheisyydessä 
tahi vastaanotollaan yleisön tavatta-
vissa, mikäli muualla suoritettavat 
kiireelliset virkatehtävät eivät ole es-
teenä, 

b) hoitaa kiireelliset sairaustapaukset ja 
suorittaa tarpeellisiksi katsomansa sai-
rasmatkat Helsingin kaupungin alueel-
la sekä 

c) antaa puhelimitse tarpeelliset hoito-
ohjeet ja lääkemääräykset. 

4. Päivystysaikana noudatetaan kunnan-
eläinlääkäritaksaa, kuitenkin niin, ettei 
sunnuntaityökorotusta peritä eläimen 
omistajalta. 

5. Helsingin Eläinlääkäriseura ilmoittaa Hel-
singin kaupungin sairaalakeskukselle ja 
terveydenhoitovirastolle kuukausittain 
kulloinkin päivystävän eläinlääkärin ni-
men, puhelinnumeron ja osoitteen sekä 
korvauksen maksutavan. 

6. Sairaalakeskuksen lääkärivälitys ilmoit-
taa päivystävästä eläinlääkäristä samalla 
tavoin kuin päivystävistä lääkäreistä 
ilmoitetaan. 

7. Helsingin kaupunki maksaa päivystävälle 
eläinlääkärille päivystyskorvauksena 1.50 
mk tunnilta. 

8. Tämä sopimus on voimassa allekirjoitus-
päivästä alkaen kalenterivuoden kerral-
laan, ellei sitä irtisanota puolelta tai toi-
selta kolme kuukautta ennen kunkin ka-
lenterivuoden loppua. 

9. Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitä-
vää kappaletta, yksi kummallekin osa-
puolelle. 

Päivystyskorvauksen suorittamista var-
ten kertomusvuonna myönnettiin 1 250 mk 
(6.9. 630 §). 

Sairaalat 

Sairaalain ja huoltolaitosten eräiden yli-
lääkärien ja osastolääkärien palkkaus. Mer-
kittiin tiedoksi, että sairaanhoitolaitosten 
eräisiin palkkakustannuksiin annettavan val-
tionavun perusteita oli muutettu 18.8. ja 
25.8., jonka jälkeen keskussairaalan, keskus-
parantolan ja keskusmielisairaalan eräiden 
lääkärien palkkauksesta aiheutuviin kustan-
nuksiin annettavan valtionavun oli 1.1. 
lukien todettu olevan jäljempänä olevien 
valtion palkkausluokkien mukainen: ylilää-
käri 3. B luokka (aikaisemmin A 30) B 1, 
osastolääkäri (aikaisemmin A 28) A 29. 
Kaupungin sairaaloissa on kolme 3. luokan 
ylilääkärin virkaa, 67 vakinaista ja tilapäistä 
osastolääkärin virkaa, yksi puolipäivätoi-
minen tilapäinen osastolääkärin virka, huol-
tolaitoksissa on 14 osastolääkärin virkaa. 
Yksi ylilääkärin viroista on jo aikaisemmin 
sijoitettu B 1 palkkausluokkaan (18.10. 
772 §). 

Sairaalain ja huoltolaitosten lääkärien päi-
vystyskorvauksen tarkistaminen. Kaupungin-
valtuusto päätti muuttaa v. 1964 kaupungin 
sairaalain ja huoltolaitosten lääkärien päi-
vystyskorvauksen tarkistamisesta tekemänsä 
päätöksen IX) ponnen seuraavaksi: Sairaa-
loiden ja huoltolaitosten lääkäreille makse-
taan 1.2.1966 lukien päivystyksestä sairaa-
lan päivystyshuoneessa ja sairaalan alueella 
tai sen välittömässä läheisyydessä olevassa 
asunnossa sekä puhelinpäivystyksestä eräistä 
sairaanhoitolaitosten maksuista, korvauksista 
ja palkkioista v. 1961 annetun asetuksen 
mukainen kulloinkin voimassa oleva kor-
vaus lääkintöhallituksen asiasta mahdollisesti 
antamien lähempien ohjeiden mukaisesti 
(11.1. 25 §). 

Sairaanhoitohenkilökunnan palkkojen jär-
jestäminen. Kaupunkiliiton toimisto antoi 
18.3. yleiskirjeen n:o A 13/67, joka koski 
sairaanhoitohenkilöstön virkojen palkkaluok-
kiin sijoittamista 1.1. lukien. Kaupunkiliitto 
oli käynyt palkkaneuvotteluja sairaanhoito-
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henkilöstöä edustavien järjestöjen kanssa. 
Pyrkimyksenä oli ollut saavuttaa ratkaisu, 
jolla sairaalahenkilöstölle taattaisiin Sairaa-
laliiton suosituksen ja valtion ratkaisun 
mukainen palkkaus henkilökohtaisten pal-
kanlisien avulla eli ns. takuupalkka. Kun 
käydyissä neuvotteluissa oli päästy sopi-
mukseen oli palkka-asiainneuvosto antanut 
sairaalain ja niihin verrattavien hoitolaitos-
ten hoitohenkilökunnan takuupalkasta suo-
situksensa. Sopimuksen ulkopuolelle olivat 
jääneet ainoastaan Kunnallisvirkamiesliitto 
ja Suomen Lääkintä voimisteli jäin Yhdistys. 
Palkkalautakunnan ilmoituksen mukaan oli 
asiaa käsitelty alustavasti jo kaupunginval-
tuuston 21.6. tekemällä päätöksellä toteu-
tettua viranhaltijain palkkakuoppatarkis-
tusehdotusta alustavasti käsiteltäessä. Mai-
nitun päätöksen 6) kohtaan sisältyikin mää-
räys, jonka mukaan sairaalain ja niihin ver-
rattavien hoitolaitosten henkilöstöön kuulu-
vien viranhaltijain palkkauksen osalta nou-
datetaan Sairaalaliiton ja Suomen Kaupunki-
liiton suosituksen mukaista takuupalkkajär-
jestelmää käyttäen tarvittaessa markkamää-
räistä henkilökohtaista palkanlisää. Käytän-
nöllisiin toimenpiteisiin voitiin kuitenkin 
ryhtyä vasta sen jälkeen kun valtioneuvosto 
oli 5.7. vahvistanut valtion viran- ja toimen-
haltijani palkkauksissa LI . ja 1.6. toteutet-
tavat yleiskorotukset. Kaupunginhallituksen 
ilmoituksen mukaan koskee palkkajärjestely 
vain kertomusvuotta ja korotuksesta joutuu 
osalliseksi n. 200 viranhaltijaa ikälisäoikeu-
desta riippuen. Samasta syystä n. 500 viran-
haltijaa jää ilman korotusta, koska heidän 
kaupungilta saamansa palkka ylittää takuu-
palkan. Kaupunginvaltuusto päätti, 1) että 
21.6. tehdyn viranhaltijain palkkojen ns. 
kuoppatarkistuksia koskevan päätöksen 6) 
kohdassa hyväksytyn sairaaloiden ja niihin 
verrattavien hoitolaitosten hoitohenkilöstön 
takuupalkkajärjestelmän edellyttämät tar-
kistukset vahvistetaan suoritettaviksi jär-
jestelmän piiriin kuuluville viranhaltijoille 
henkilökohtaisina palkanlisinä, joiden suu-

ruus määräytyy sairaalakuntainliitoissa vas-
taaville viranhaltijoille eri ikälisäryhmissä 
ja paikkakuntaluokissa maksettavan, val-
tion palkkausjärjestelmän mukaisen palk-
kauksen pukurahoineen ja kaupungin maksa-
man palkkauksen erotuksen suuruisena, 

2) että, sen jälkeen kun takuupalkkajär-
jestelmän piiriin kuuluvalla viranhaltijalla 
on 15 ikälisään oikeuttavaa palvelusvuotta, 
maksetaan 1) kohdassa tarkoitettu henkilö-
kohtainen palkanlisä valtion palkkausjär-
jestelmän mukaisen loppupalkan (perus-
pa lkka+5 ikälisää+pukuraha) ja asianomai-
sen kaupungilta saaman loppupalkan (perus-
palkka+4 ikälisää) erotuksen suuruisena, 

3) että takuupalkkajärjestelmää sovelle-
taan v:n 1967 aikana seuraavissa laitoksissa: 

Auroran, Hesperian, Kivelän, Laakson, 
Malmin, Marian, Nikkilän, Piritan ja Röykän 
sairaaloissa, Koskelan sairaskodissa, Kus-
taankartanon, Roihuvuoren, Riistavuoren ja 
Suursuon vanhainkodeissa sekä Sofianlehdon 
vastaanottokodissa, 

4) että ylihoitajan virkojen vertailupalkka-
luokiksi vahvistetaan seuraavat valtion palk-
kausluokat: 

N i k k i l ä n s a i r a a l a n 21. pl:aan 
kuuluvan ylihoitajan viran kohdalla valtion 
A 23 palkkausluokka III paikkakuntakal-
leusluokan mukaan, 

K o s k e l a n s a i r a s k o d i n 21.pl:aan 
kuuluvan ylihoitajan viran kohdalla valtion 
A 23 palkkausluokka, 

A u r o r a n , H e s p e r i a n , K i v e -
l ä n , L a a k s o n ja M a r i a n s a i r a a -
l o i d e n sekä K u s t a a n k a r t a n o n 
v a n h a i n k o d i n 21. pl:aan kuuluvien 
ylihoitajan virkojen kohdalla valtion A 22 
palkkausluokka, 

R ö y k ä n s a i r a a l a n 21. pl:aan kuu-
luvan ylihoitajan viran kohdalla valtion A 21 
palkkausluokka I I I paikkakuntakalleusluo-
kan mukaan, 

M a l m i n s a i r a a l a n sekä R i i s -
t a v u o r e n , R o i h u v u o r e n ja S u u r -
s u o n v a n h a i n k o t i e n 20. pl:aan kuu-
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luvien ylihoitajan virkojen kohdalla ja S o-
f i a n l e h d o n v a s t a a n o t t o k o d i n 
20. pl:aan kuuluvan johtavan hoitajan viran 
kohdalla valtion A 21 palkkausluokka ja 

P i r i t a n s a i r a a l a n 18. pl:aan 
kuuluvan ylihoitajan viran kohdalla valtion 
A 20 palkkausluokka I I I paikkakuntakalleus-
luokan mukaan, 

5) että edellä 4) kohdassa mainittujen vir-
kojen lisäksi takuupalkkajärjestelmä aiheut-
taa kertomusvuoden aikana maksamistar-
peen apulaisylihoitajan, yöylihoitajan, osas-
tonhoitajan, lastenhoitajan ja apuhoitajan 
virkojen haltijoille, 

6) että takuupalkkauksena maksetaan 
ajalta 1.1.—31.5. henkilökohtaisia palkan-
lisiä seuraavasti: 

K o s k e l a n s a i r a s k o d i n 21. pl:aan 
kuuluvan ylihoitajan viran haltijalle 

peruspalkkatasossa 42.03 mk/kk 
peruspalkan+ 1 ikälisän tasossa 35.48 » 

» + 2 » 25.36 » 
» + 3 » 18.55 » 
» + 4 » 4.51 » 
» + 5 » 92.22 » 

N i k k i l ä n s a i r a a l a n 21. pl:aan 
kuuluvan ylihoitajan viran haltijalle 
peruspalkan+5 ikälisän tasossa 10.68 mk/kk 

A u r o r a n , H e s p e r i a n , K i v e -
l ä n , L a a k s o n ja M a r i a n s a i r a a -
l o i d e n sekä K u s t a a n k a r t a n o n 
v a n h a i n k o d i n 21. pl:aan kuuluvien 
ylihoitajan virkojen haltijoille 
peruspalkan+5 ikälisän tasossa 4.51 mk/kk 

7) että takuupalkkauksena maksetaan 
ajalta 1.6.—31.12. henkilökohtaisia palkan-
lisiä seuraavasti: 

K o s k e l a n s a i r a s k o d i n 21. pl:aan 
kuuluvan ylihoitajan viran haltijalle 

peruspalkkatasossa 73.61 mk/kk 
peruspalkan+1 ikälisän tasossa 68.87 » 

» + 2 » 60.77 » 
» + 3 » 56.09 » 
» + 4 » 44.32 » 
» + 5 » 134.57 » 

N i k k i l ä n s a i r a a l a n 21. pl:aan 
kuuluvan ylihoitajan viran haltijalle 

peruspalkkatasossa 4.34 mk/kk 
peruspalkan+5 ikälisän tasossa 50.81 » 

A u r o r a n , H e s p e r i a n , K i v e l ä n , 
L a a k s o n ja M a r i a n s a i r a a l o i -
d e n sekä K u s t a a n k a r t a n o n 
v a n h a i n k o d i n 21. pl:aan kuuluvien 
ylihoitajan virkojen haltijoille 

peruspalkkatasossa 13.14 mk/kk 
peruspalkan+1 ikälisän tasossa 4.51 » 

» + 5 » 44.32 » 

M a l m i n s a i r a a l a n sekä R i i s-
t a v u o r e n , R o i h u v u o r e n ja S u u r -
s u o n v a n h a i n k o t i e n 20. palkka-
luokkaan kuuluvien ylihoitajan virkojen 
haltijoille ja S o f i a n l e h d o n v a s -
t a a n o t t o k o d i n 20. pl:aan kuuluvan 
johtavan hoitajan viran haltijalle 

peruspalkkatasossa 13.45 mk/kk 
peruspalkan+1 ikälisän tasossa 4.94 » 

» + 5 » 37.49 » 

P i r i t a n s a i r a a l a n 18. pl:aan kuu-
luvan ylihoitajan viran haltijalle 
peruspalkan+5 ikälisän tasossa 18.69 mk/kk 

Niiden 3) kohdassa mainittujen laitosten, 
jotka kuuluvat I paikkakuntakalleusluok-
kassa, 18. pl:aan kuuluvien apulaisylihoi-
tajan ja 18. pl:aan kuuluvien yöylihoitajan 
virkojen haltijoille 

peruspalkkatasossa 8.80 mk/kk 
peruspalkan+5 ikälisän tasossa 20.37 » 

Niiden 3) kohdassa mainittujen laitosten, 
jotka kuuluvat I paikkakuntakalleusluok-
kaan, 16. pl:aan kuuluvien osastonhoitajan 
virkojen haltijoille 

peruspalkan+5 ikälisän tasossa 3.84 mk/kk 

Niiden 3) kohdassa mainittujen laitosten, 
jotka kuuluvat I paikkakuntakalleusluok-
kaan, 9. pl:aan kuuluvien lastenhoitajan 
ja 9. pl:aan kuuluvien apuhoitajan virkojen 
haltijoille 
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peruspalkkatasossa 14.31 mk/kk 

lastenhoitajan virkojen haltijoille kuiten-
kin edellyttäen, ettei asianomaisen palkka-
us määräydy kaupunginvaltuuston 21.6. vi-
ranhaltijoiden palkkojen ns. kuoppatarkis-
tuksesta tekemän päätöksen 3) kohdan pe-
rusteella ja 

8) ettei edellä 6) ja 7) kohdassa vahvistet-
tuihin henkilökohtaisiin palkanlisiin oikeu-
tettujen viranhaltijoiden lisä-, yli- ja sunnun-
taityökorvauksia eikä rahana maksettuja 
yötyön aikahyvityksiä tarkisteta taanneh-
tivasti, vaan että henkilökohtaiset palkan-
lisät otetaan mainittuja korvauksia lasket-
taessa huomioon asiassa tehtävää lopullista 
päätöstä seuraavan kuukauden alusta lukien 
(20.12. 946 §). 

Sairaalatoimen virkajärjestelyt päätettiin 
vastaisuudessa toteuttaa valtionapuasiain 
ratkaisua odottamatta, elleivät kaupungin-
valtuusto tai kaupunginhallitus toisin määrää 
(19.4. 316 §). 

Sairaanhoitajan virkojen lakkauttaminen. 
Kaupunginvaltuusto oli 4.5.1966 (s. 16) päät-
tänyt perustaa 1.6.1966 lukien kaupungin 
sairaaloihin yht. 295 uutta virkaa, joihin 
sisältyi erikoissairaanhoitajan, apulaisosas-
tonhoitajan, laboratoriohoitajan ym. vir-
koja. Päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä 
kaupunginhallitus kehotti sairaalalautakun-
taa yhdessä palkkalautakunnan kanssa huo-
lehtimaan siitä, että ko. uusia virkoja täy-
tettäessä esitetään samalla lakkautettaviksi 
vastaavat määrät sairaanhoitajan ja muita 
lakkautettaviksi tarkoitettuja virkoja. Jäl-
jempänä mainitut virkojen lakkauttamis-
päätökset perustuvat tähän päätökseen. 

Auroran sairaalan lääkärin- ym. virkojen 
perustaminen, eräiden virkojen palkkauksen 
ja virkanimikkeiden tarkistaminen ja eräiden 
sairaanhoitajan virkojen lakkauttaminen 
(25.1. 66, 67 §, 8.2. 117 §, 19.4. 316 §, 7.6. 
476 §, 21.6. 522 §, ks. kunn. as. kok. n:o 149). 

Auroran sairaalan elektroenkefalografia-
lääkärille myönnetyn palkattoman virka-

vapauden aikana päätettiin tutkimukset 
suorituttaa ulkopuolisella lääkärillä, jonka 
palkkioiden maksamista varten saatiin sai-
raalan määrärahoja Muut palkkamenot ylit-
tää enintään 21 500 mk:11a (24.5. 434 §). 

Auroran sairaalan lasten sisätautien osasto 
päätettiin jakaa kahdeksi lääketieteen eri-
koisalan osastoksi siten, että lasten sisätau-
tien osasto käsittää 70 ja lasten psykiatri-
nen osasto 18 sairaansijaa (25.1. 65 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalau-
takunnan käyttämään Auroran sairaalan 
palkkamäärärahoja, niiden käyttötarkoitus-
ta osittain muuttaen, Auroran sairaalaan 
kertomusvuoden ajaksi palkattavien ulko-
puolisten laillistettujen lääkärien palkkioi-
den maksamista varten (25.1. 79 §). 

Kivelän sairaalan lääkärin- ym. virkojen 
perustaminen, eräiden virkojen palkkauksen 
ja virkanimikkeiden tarkistaminen ja eräiden 
sairaanhoitajan virkojen ja Kivelän - Hes-
perian sairaaloiden yhteisten virkojen jär-
jestely, eräiden virkojen lakkauttaminen 
(25.1. 66, 67 §, 8.2. 117 §, 7.6. 476 §, 21.6. 
522 §, ks. kunn. as. kok. n:o 149). 

Röykän sairaalasta Kivelän ja Hesperian 
sairaaloiden huoltomiehen virkaan siirretyl-
le Kalevi Telkamalle päätettiin 1.1. lukien 
suorittaa 12. ja 9. pl:n mukaisten palkkojen 
erotus niin kauan kuin hän hoitaa sanottua 
virkaa (8.2. 116 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalau-
takunnan käyttämään Kivelän sairaalan 
8 700 mk:n suuruista kaluston hankintamää-
rärahaa odottamatta valtionapuasian rat-
kaisua (7.6. 452 §). 

Kivelän sairaalan röntgenosaston muutos-
töitä varten päätettiin käyttää 38 000 mk 
v:n 1964 talousarvion pääomamenoihin sai-
raalarakennuksia varten merkitystä määrä-
rahasta, sen käyttötarkoitusta osittain muut-
taen (22.3. 260 §). 

Malmin sairaalan lääkärin- ym. virkojen 
perustaminen, eräiden virkojen palkkauksen 
ja virkanimikkeiden tarkistaminen ja eräi-
den sairaanhoitajan virkojen lakkauttaminen 

25 



1. Kaupunginvaltuusto 

(25.1. 66, 67 §, 8.2. 117 §, 7.6. 476 §, 21.6. 
522 §, kunn. as. kok. n:o 149). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalau-
takunnan käyttämään Malmin sairaalan 
kertomusvuoden palkkamäärärahoja, niiden 
käyttötarkoitusta osittain muuttaen, Mal-
min sairaalaan kertomusvuodeksi palkatta-
vien ulkopuolisten laillistettujen lääkäreiden 
palkkioiden maksamista varten (25.1. 79 

Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaala-
lautakunnan suorittamaan Malmin sairaalan 
kertomusvuoden perushankintoja 13 000 
mk:n määrään saakka odottamatta ratkaisua 
valtionapuasiassa (7.6. 452 §). 

Marian sairaalan lääkärin- ym. virkojen 
perustaminen, eräiden virkojen palkkauksen 
ja virkanimikkeiden tarkistaminen ja eräiden 
sairaanhoitajan virkojen lakkauttaminen 
(25.1. 66, 67, §, 8.2. 117 §, 7.6. 476 §, 21.6. 
522 §, kunn. as. kok. n:o 149). 

Hesperian sairaalan virkojen järjestely 
(25.1. 66, 67 §, 8.2. 117 §, 7.6. 476 §, 21.6. 
522 §, kunn. as. kok. n:o 149). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalau-
takunnan suorittamaan Hesperian sairaalan 
perushankintoja käyttäen tarkoitukseen ta-
lousarvioon merkittyä 9 000 mk:n määrära-
haa valtionapuasian ratkaisua odottamatta 
(7.6. 452 §). 

Nikkilän sairaalan eräiden virkojen jär-
jestely, uusien virkojen perustaminen ym. 
(25.1. 66 §, 8.2. 117 §, 7.6. 476 §, 21.6. 522 
§, kunn. as. kok. n:o 149). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalau-
takunnan suorittamaan Nikkilän sairaalan 
uusien asuntolarakennusten ja autotalliraken-
nuksen rakennustyöt odottamatta ratkaisua 
valtionapuasiassa (7.6. 450 §). 

Sairaalan asuinrakennusten n:o 43 ja 44 
muuttaminen keskuslämmitteisiksi saatiin 
suorittaa valtionapuasian ratkaisua odotta-
matta. Muutostyöhön saatiin käyttää v:n 
1966 talousarvioon merkityn määrärahan 
lisäksi kertomusvuoden talousarvioon sai-
raalarakennusten suunnittelua ja rakenta-

mista varten merkitystä määrärahasta enin-
tään 31 000 mk (8.2. 118 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä ra-
kennuksen n:o 9 peruskorjaustyön 9.9.1966 
päivätyt pääpiirustukset. Työt saatiin suo-
rittaa valtionapuasian ratkaisua odottamatta 
(7.6. 449 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti kiitollisuudella 
ottaa vastaan edesmenneen rva Ingrid Boijen 
testamenttaaman 10 000 mk:n suuruisen 
rahamäärän käytettäväksi testamentinteki-
jän määräyksen mukaan palkkioina Nikkilän 
sairaalan työtätekeville potilaille (22.2. 159 §). 

Röykän sairaalan virkojen perustaminen 
(7.6. 476 §, kunn. as. kok. n:o 149). 

Pukinmäen hoitokodin 1 sairaanhoitajan 
viran lakkauttaminen (25.1. 66 §, kunn. as. 
kok. n:o 149). 

Laakson sairaalan tuberkuloosiosastojen 
sekä Laakson ja Marian sairaalain yhteisten 
virkojen järjestelyt (25.1. 66, 67 §, 8.2. 117 §, 
7.6. 476 §, 21.6. 522 §, kunn. as. kok. n:o 149). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalau-
takunnan suorittamaan Laakson sairaalan 
perushankintoja v:n 1966 talousarvioon mer-
kittyjä määrärahoja käyttäen odottamatta 
ratkaisua valtionapuasiassa (7.6. 452 §). 

Laakson sairaalan uuden happikeskuksen 
rakennustyöhön päätettiin käyttää v:n 1964 
talousarvioon merkityn määrärahan lisäksi 
kertomusvuoden talousarvioon sairaalara-
kennusten suunnittelua ja rakentamista var-
ten merkitystä siirtomäärärahasta, sen käyt-
tötarkoitusta osittain muuttaen, enintään 
171 500 mk (7.6. 451 §) ja sairaalan itäisen 
potilaspaviljongin peruskorjaustyötä varten 
v:n 1964 talousarvioon Hesperian sairaalan 
rakennuksen n:o 1 peruskorjausta varten 
merkitystä määrärahasta 486 200 mk ja 
Malmin sairaalan uuden siipirakennuksen 
rakentamista varten merkitystä määrära-
hasta 89 500 mk, määrärahojen käyttötar-
koitusta osittain muuttaen (8.11. 842 §). 

Vt Gröndahl ym. olivat v. 1964 tekemäs-
sään aloitteessa kiinnittäneet kaupunginval-
tuuston, kaupunginhallituksen ja sairaala-
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lautakunnan huomiota Laakson sairaalan 
ruoassa ilmenneihin puutteellisuuksiin. Poti-
laiden pitämistä päiväkirjoista oli ilmennyt 
ruoan usein olleen ala-arvoista ja että useita 
vanhoja ruokalajeja oli yhdistetty ja niin 
ollen ruoka ei ollut hyvänmakuista. Se että 
ruoan suhteen todellakin oli ollut toivomisen 
varaa kävi mm. ilmi siitä, että jopa 225 sai-
raalan potilasta oli allekirjoittanut valituk-
sen, joka oli jätetty sairaalatointa johtavalle 
apulaiskaupunginjohtajalle. Myöskin sairaa-
lan henkilökunta oli valittanut, ettei ruoka 
vastannut heidän suorittamaansa maksua. 
Sairaalalautakunnan ilmoituksen mukaan oli-
vat sairaalan potilaat v. 1961 tehneet vali-
tuksen ruoan laadusta. Tällöin oli sairaalan 
apulaisylilääkäriä kehotettu valvomaan poti-
laille tarjottavan ruoan laatua ja määrää. 
Suoritetuissa tutkimuksissa oli kuitenkin 
voitu todeta, että ruoka oli ollut moitteetonta 
ja sitä oli tarjottu riittävästi. Ruokavalio oli 
kuitenkin ollut jossain määrin yksitoikkoista. 
Sairaalaruokakomitea oli ehdottanut sai-
raalaruoan tarkastajan viran perustamista 
sairaalavirastoon valvomaan sairaalain ruoan-
pidon kehittämistä ja ohjaamista. Myöskin 
sairaalalautakunta oli puoltanut yliemännän 
viran perustamista sekä ehdottanut potilas-
ruoan jakelujärjestelmän muuttamista siten, 
että aikaisempi ruoan annosteleminen osas-
toilla lopetettaisiin ja siirryttäisiin keittiössä 
tapahtuvaan keskitettyyn jakelujärjestel-
mään. Uuden järjestelmän käyttöönottami-
nen säästäisi työvoimakustannuksia ja ruoka-
tarvikkeita ja samalla potilaille voitaisiin 
tarjota kokoonpanoltaan entistä tarkoituk-
senmukaisempia aterioita. Uuden järjestel-
män kustannukset 400 potilaan osalta olisi-
vat n. 280 000 mk. Lautakunta oli sisällyttä-
nyt v:n 1968 talousarvioehdotukseen määrä-
rahan ruokailu- ym. astioiden hankintaa var-
ten. Lisäksi oli yleisten töiden lautakunnalle 
esitetty, että se sisällyttäisi itäisen paviljon-
gin muutostöiden kustannuksiin keskitettyyn 
potilasruoan jakelujärjestelmään siirtymi-
sestä aiheutuvat muut menot. Vielä lauta-

kunta oli esittänyt, että v:n 1965 talousar-
vioon sairaalarakennusten suunnittelua ja 
rakentamista varten merkitystä määrärahas-
ta osoitettaisiin tarkoitusta varten 133 700 
mk. Kaupunginvaltuusto katsoi lausunnot 
riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta 
(15.11. 873 §). 

Tuberkuloositoimiston, Hangonkadun hoi-
tokodin ja asuntolan eräiden virkojen järjes-
tely (25.1. 66 §, 8.2. 117 §, 7.6. 476 §, kunn. as. 
kok. n:o 149). 

Sairaanhoitajakouluun päätettiin 1.1.1968 
lukien perustaa 8. pl:aan kuuluva toimisto-
apulaisen virka (7.6. 476 §). 

Poiketen v. 1951 tekemästään päätöksestä, 
kaupunginvaltuusto päätti, että tammikuus-
sa 1968 sairaanhoitajakoulussa aloitettava 
kurssi järjestetään suomenkielisenä (6.9. 
629 §). 

Plastiikkasairaalan käyttämisestä tehdyn so-
pimuksen tarkistaminen. Suomen Punainen 
Risti oli 29.9. ilmoittanut irtisanovansa 
v:n 1951 alusta voimassa olleen sopimuksen 
kohonneiden kustannusten johdosta sekä sa-
malla pyytänyt neuvotteluja uuden sopimuk-
sen solmimiseksi. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti sairaalalautakunnan tekemään Suo-
men Punaisen Ristin keskushallituksen kans-
sa seuraavan sopimuksen helsinkiläisten poti-
laiden hoitamisesta Suomen Punaisen Ristin 
plastiikkasairaalassa 1.1.1968 alkaen: 

S o p i m u s 

Helsingin kaupungin, jota alempana kut-
sutaan kaupungiksi ja Suomen Punaisen Ris-
tin, jota alempana kutsutaan järjestöksi, vä-
lillä on tänään tehty seuraava sopimus Suo-
men Punaisen Ristin omistaman Helsingissä 
sijaitsevan plastiikkasairaalan, jota alempana 
kutsutaan sairaalaksi, käyttämisestä: 

1) Sairaalan toimesta kaupungin käytettä-
väksi tarpeen mukaan luovutetuille sairaan-
sijoille otetaan hoidettaviksi sinne itse pyrki-
viä tai sairaaloiden sinne suosittelemia Hel-
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singissä kotipaikkaoikeuden omaavia poti-
laita. 

2) Vuodelta 1968 ja sitä seuraavilta vuo-
silta kaupunki maksaa sairaalalle 1) koh-
dassa mainituista potilaista korvauksen, jon-
ka perusarvo on 55 mk hoitopäivältä siten, 
että korvaus sidotaan Sairaalaliiton vuosit-
tain julkaiseman Suomen Sairaalataloustilas-
ton kohdan »Muut keskussairaalat» varsi-
naisten menojen mukaan laskettuun hoito-
päiväkustannukseen, joka on v:n 1966 tilas-
ton mukaan (sivu 21, sarake 28) 60.13 mk ja 
joka merkitään 100:11a. 

3) Vuosittain, ensimmäisen kerran v:lta 
1968, aina kunkin vuoden alkupuoliskolla, 
jolloin mainittu tilasto edelliseltä vuodelta ei 
vielä ole valmistunut, kaupunki maksaa sai-
raalalle hoitopäiväkorvauksen 1) kohdassa 
mainituista potilaista edelliseltä vuodelta 
maksetun lopullisen korvauksen suuruisena, 
siksi kunnes em. tilasto valmistuu. Tilaston 
valmistuttua suoritetaan alkuvuodelta mak-
settujen hoitopäiväkorvausten tarkistus 2) 
kohdassa mainitulla tavalla. 

4) Laskutus tapahtuu kuukausittain kau-
pungin käyttämien hoitopäivien lukumäärän 
mukaan. 

5) Sairaala on oikeutettu perimään itsel-
leen 1) kohdassa mainituilta potilailta heidän 
hoidostaan samansuuruisen maksun, mikä 
peritään kulloinkin kaupungin paikallissai-
raaloissa. Sairaala ei ole oikeutettu perimään 
em. potilailta muita maksuja. 

6) Tämä sopimus on voimassa 1.1.1968 
lukien toistaiseksi kolmen (3) kuukauden 
molemminpuolisin irtisanomisajoin. 

7) Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtä-
pitävää kappaletta, yksi kummallekin osa-
puolelle (20.12. 944 §). 

Työterveyslaitoksen käyttämistä koskevan 
sopimuksen tekeminen. Sairaalakustannuk-
sissa tapahtuneen nousun vuoksi oli Ammatti-
lääketieteen säätiö pyytänyt entisen sopi-
muksen tarkistamista. Kaupunginvaltuusto 
oikeutti kaupunginhallituksen tekemään Am-

mattilääketieteen säätiön kanssa seuraavan 
sopimuksen: 

Helsingin kaupungin, jota jäljempänä kut-
sutaan kaupungiksi, ja Ammattilääketieteen 
säätiön, jota jäljempänä kutsutaan säätiöksi, 
välillä on tänään tehty seuraava sopimus 
säätiön omistaman Helsingissä sijaitsevan 
Työterveyslaitos-nimisen laitoksen, jota jäl-
jempänä kutsutaan laitokseksi, käyttämi-
sestä: 

1) Kaupungilla on oikeus käyttää vä-
hintään 30 sairaansijaa laitoksessa sellaisia 
potilaita varten, joilla on kotipaikkaoikeus 
Helsingissä tai joille kaupunki muutoin on 
velvollinen järjestämään sairaalahoitoa. 

2) Kaupunki suorittaa laitokselle 1.7.— 
31.12.1967 välisenä aikana hoidetuista 1) koh-
dassa mainituista potilaista kertakaikkisena 
korvauksena 58 mk hoitopäivältä. 

3) Vuodelta 1968 ja sitä seuraavilta vuo-
silta kaupunki maksaa laitokselle 1) kohdassa 
mainituista potilaista korvauksen, jonka pe-
rusarvo on 58 mk hoitopäivältä, siten, että 
korvaus sidotaan Sairaalaliiton vuosittain 
julkaiseman Suomen sairaalataloustilaston 
kohdan »Muut keskussairaalat» varsinaisten 
menojen mukaan laskettuun hoitopäiväkus-
tannukseen, joka vuoden 1965 tilaston mu-
kaan (sivu 19, sarake 28) on 54.77 mk, siten, 
että perusarvoksi indeksiä laskettaessa ote-
taan vastaava vuoden 1966 määrä, jota mer-
kitään 100:11a. 

Vuosittain aina kunkin vuoden alkupuolis-
kolla, jolloin mainit tu tilasto edelliseltä vuo-
delta ei ole vielä valmistunut, kaupunki mak-
saa laitokselle hoitopäiväkorvauksen 1) koh-
dassa mainituista potilaista edellisen vuoden 
lopullisen tilityksen suuruisena, siksi kunnes 
em. tilasto valmistuu, jonka jälkeen kau-
punki välittömästi suorittaa laitokselle mah-
dollisen lisämaksun vuoden alkupuoliskolta. 

4) Laskutus tapahtuu kuukausittain kau-
pungin käyttämien hoitopäivien lukumäärän 
mukaan. 

5) Laitos on oikeutettu perimään itselleen 
1) kohdassa mainittujen potilaiden hoidosta 
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samansuuruisen maksun, mikä peritään kul-
loinkin kaupungin paikallissairaaloissa. 

6) Helsingissä kotipaikan omaavat am-
mattitautipotilaat ovat oikeutetut käyttä-
mään rajoituksetta laitoksen poliklinikkaa 
sen käytöstä vahvistettuja maksuja vastaan. 
Kaupungin huoltolautakunnan antaman va-
rattomuustodistuksen esittävältä ei sitä vas-
toin peritä maksua. 

7) Laitoksen pienoisröntgenpoliklinikka 
huolehtii hoidettavinaan olevien Helsingissä 
toimivien teollisuuslaitosten ja muiden hel-
sinkiläisten työpaikkojen työntekijöiden pie-
noiskuvauksista tuberkuloositapausten sel-
ville saamiseksi yhteistyössä kaupungin tu-
berkuloositoimiston kanssa erikseen sovitta-
vaa korvausta vastaan. 

8) Kaupungin teollisuuslaitokset otetaan 
laitoksen työhygieeniseen huoltoon ja suori-
tetaan tarkkailututkimukset ao. teollisuus-
laitoksen ja Työterveyslaitoksen kesken laa-
ditun ohjelman mukaan. Tutkimuksista peri-
tään Työterveyslaitoksen vahvistamat mak-
sut. 

9) Kaupunki avustaa laitoksen teknillisen 
hygienian osastoa vuosittain kaupungin ta-
lousarvioon tarkoitusta varten merkittävällä 
määrärahalla sillä ehdolla, että kaupungin 
terveydenhoitolautakunta ja muut virastot 
saavat tarvitsemansa em. osaston toimialaan 
kuuluvat tutkimukset hinnalla, joka vastaa 
puolta laitoksen vahvistamista maksuista. 

10) Tämä sopimus on voimassa heinäkuun 
1 päivästä 1967 lukien toistaiseksi kolmen (3) 
kuukauden molemminpuolisin irtisanomis-
ajoin. 

11) Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtä-
pitävää kappaletta, yksi kummallekin osa-
puolelle (20.9. 699 §). 

Helsingin Lastenlinnan hallintojärjestelmän 
muodostaminen kuntainliitoksi. Asiaa valmis-
tellut toimikunta oli todennut, ettei Lasten-
linnan nykyinen hallintojärjestelmä enää 
vastannut korkeatasoisen erikoissairaalan 
vaatimuksia. Oikeushenkilöllisyyden epäsel-
vyyden vuoksi oli viranomaisten käsiteltävät 

asiat jouduttu käsittelemään Mannerheimin 
Lastensuojeluliitossa, mikä hidastutti asioi-
den hoitoa ja tuotti lisätyötä. Lisäksi ei enti-
sen hallintojärjestelmän puitteissa pystytty 
takaamaan henkilökunnalle samoja perus-
etuja kuin kuntainliittojen sairaaloissa. Kun-
tainliiton perustaminen parantaisi myös val-
tionavun saamisen edellytyksiä. Kaupungin-
valtuusto päätti 

I) hyväksyä Lohjan kauppalanhallituksen 
esittämän seuraavan kuntainliittoa koskevan 
suunnitelman: 

H e l s i n g i n L a s t e n l i n n a n 
k u n t a i n l i i t o n 

Perussääntö 

I luku 

Y l e i s i ä m ä ä r ä y k s i ä 

i §• 

Kuntainliiton nimi on Helsingin Lasten-
linnan kuntainliitto ja sen kotipaikka Hel-
singin kaupunki. 

2 §• 

Kuntainliiton tarkoituksena on omistaa ja 
hallita sairaalaa sellaisten pitkäaikaisesti sai-
raiden lasten tutkimusta ja hoitamista var-
ten, jotka tarvitsevat erikoishoitoa. 

3 §. 

Kuntainliiton perustajakunnat ovat 

II luku 

J ä s e n k u n t i e n o i k e u d e t j a 
v e l v o l l i s u u d e t 

4 §. 

Jäsenkuntien osuudet kuntainliiton varoi-
hin määräytyvät kuntien sairaalasta varaa-
mien sairaansijojen mukaisessa suhteessa. 
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Kuntainliiton veloista ja muista sitoumuk-
sista jäsenkunnat vastaavat kolmannelle 
henkilölle yhteisvastuullisesti ja keskenään 
1 momentissa tarkoitettujen osuuksien suh : 

teessä. 

5 §• 

Jäsenkunnat ovat velvolliset varainhoito-
vuosittain suorittamaan maksuosuutensa 
kuntainliiton tilinpäätöksen mukaisista pää-
omamenoista ja varsinaisista menoista, siten 
kuin 6 ja 7 §:ssä määrätään. 

6 §• 

Pääomamenoja ovat kuntainliiton kiinteän 
omaisuuden hankkimisesta, rakentamisesta 
ja peruskorjauksista sekä irtaimen omaisuu-
den perushankinnoista johtuvat menot, pää-
omatuloksi merkityn velan kuoletukset ja 
siirrot rahastoihin. 

Pääomatuloja ovat kuntainliiton laitosten 
perustamiskustannuksiin saatava valtion-
apu tai muu avustus, sairaansijasta perittävä 
lunastus, pääomamenoja varten otettu velka, 
sellaisen omaisuuden luovutuksesta saadut 
varat, jonka hankkimiskustannukset ovat 
pääomamenoa, ja siirrot rahastoista. 

Tilinpäätöksen osoittama pääomamenojen 
ja -tulojen erotus jaetaan jäsenkuntien kes-
ken maksettavaksi niiden osuuksien mukai-
sesti, mitkä kunnilla on varainhoitovuoden 
päättyessä ollut kuntainliiton varoihin. 

Milloin pääomatulot ovat olleet pääoma-
menoja suuremmat, siirretään säästö seu-
raavan varainhoitovuoden pääomatuloksi. 
Liittovaltuusto voi päättää, että pääoma-
säästö osittain tai kokonaan palautetaan jä-
senkunnille. 

7 §• 

Varsinaisia menoja ovat kuntainliiton toi-
minnasta aiheutuvat muut kuin 6 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetut menot. 

Varsinaisia tuloja ovat kuntainliiton muut 
kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut tulot, 

kuten käyttökustannuksiin saatava valtion-
apu, potilaiden tutkimuksesta ja hoidosta 
kannettavat maksut sekä 8 §:ssä mainitut 
ylikäyttömaksut. 

Tilinpäätöksen osoittama varsinaisten me-
nojen ja tulojen erotus jaetaan jäsenkuntien 
maksettavaksi seuraavasti. 

1) Poliklinikan varsinaisista menoista vä-
hennetään poliklinikassa suoritetuista tutki-
muksista ja annetusta hoidosta kannettavat 
maksut sekä muut poliklinikan varsinaiset 
tulot kuin poliklinikan käyttökustannuksiin 
jäsenkunnista olleiden potilaiden osalta saa-
tava valtionapu ja erotus jaetaan jäsenkun-
tien kesken niistä poliklinikassa käyneiden 
potilaiden käyntikertojen mukaisessa suh-
teessa. Näin lasketuista kuntien osuuksista 
vähennetään poliklinikan käyttökustannuk-
siin kunkin kunnan osalta erikseen kuntakoh-
taisesti saatava valtionapu ja erotus jää asian-
omaisen kunnan maksettavaksi. 

2) Kuntainliiton muista varsinaisista me-
noista vähennetään hoitopäivämaksut ja 
muut varsinaiset tulot kuin sairaalan käyttö-
kustannuksiin jäsenkunnista olleiden potilai-
den hoitopäivien perusteella saatava valtion-
apu ja erotus jaetaan tämän momentin 3) 
kohdassa mainituin poikkeuksin jäsenkuntien 
kesken niistä sairaalassa olleiden potilaiden 
hoitopäivien mukaisessa suhteessa. Näin las-
ketuista kuntien osuuksista vähennetään sai-
raalan käyttökustannuksiin kunkin kunnan 
kohdalta erikseen saatava kuntakohtainen 
valtionapu ja erotus jää asianomaisen kun-
nan maksettavaksi. 

3) Pääomamenoja varten otetun velan ko-
rot ja muut kustannukset jaetaan jäsenkun-
tien maksettaviksi sen osuuden mukaisesti, 
mikä niillä varainhoitovuoden päättyessä on 
ollut kuntainliiton omaisuuteen. 

8 §• 

Jos jäsenkunnasta olevat potilaat ovat va-
rainhoitovuoden kuluessa käyttäneet enem-
män hoitopäiviä kuin kunnan sairaalasta va-
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raamien sairaansijojen suhteellinen osuus sai-
raansijojen kokonaismäärästä edellyttää, jä-
senkunta on velvollinen, mikäli liittovaltuus-
to niin päättää, suorittamaan jokaiselta näin 
käytetyltä hoitopäivältä liittovaltuuston ku-
takin varainhoitovuotta varten päättämän 
ylikäyttömaksun. Tämä ylikäyttömaksu voi 
olla enintään viimeksi hyväksytyn tilinpää-
töksen osoittaman hoitopäivää kohti laske-
tun nettotappion suuruinen. 

9 §• 

Jäsenkuntien on, sen mukaan kuin liitto-
valtuusto päättää, suoritettava 6 ja 7 §:ssä 
tarkoitetuista maksuosuuksista talousarvion 
mukaan laskettuja ennakkoja, jotka otetaan 
huomioon varainhoitovuoden päätyttyä teh-
tävässä tilityksessä. 

Liittovaltuusto päättää ajankohdasta, mil-
loin tilityksen mukaan jäsenkunnilta vielä 
perittävät määrät on suoritettava ja liikaa 
kannetut ennakot palautettava. 

Jollei ennakkoa, tilityksen mukaan perit-
tävää määrää tai ylikäyttömaksua suoriteta 
määräajassa, sille on maksettava liittoval-
tuuston päättämä viivästymiskorko. 

10 §. 

Sairaalaan potilaita otettaessa on pidettävä 
silmällä, että jäsenkunnat saavat, mikäli 
mahdollista, käyttää sairaalaa sairaansijo-
jensa luvun suhteessa. 

Potilaiden ottamisesta sairaalaan ja sieltä 
poistamisesta päättää ylilääkäri 1 momentis-
sa määrättyä perustetta soveltaen. 

Sovellettaessa 7 ja 8 §:n määräyksiä katso-
taan potilaan olevan siitä kunnasta, missä 
hänellä on kunnallislain 6 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu laillinen kotipaikka. 

n §• 

Jos kuntainliitolla on sairaalassa sairaan-
sijoja jäsenkuntien yhteistä käyttöä varten 

taikka jos sairaalaan perustetaan uusia sai-
raansijoja, niitä voidaan liittovaltuuston pää-
töksellä ja sen määräämästä hinnasta luovut-
taa jäsenkunnille tai muille kunnille. 

Jäsenkunnalla on oikeus sopimastaan hin-
nasta luovuttaa sairaansijansa tai osa niistä 
toiselle jäsenkunnalle. Luovutuksesta on 
ilmoitettava liittohallitukselle. Jos jäsen-
kunta haluaa luovuttaa sairaansijansa tai 
osan niistä muulle kuin jäsenkunnalle, on tä-
hän saatava liittovaltuuston hyväksyminen. 

Jos jäsenkunta haluaa luopua osasta sai-
raansijojaan, liittohallituksella on oikeus liit-
tovaltuuston päätöksen mukaisesti ja sen 
määräämästä hinnasta lunastaa tällaiset sai-
raansijat jäsenkunnalta. 

Jos jäsenkunta muutoin eroaa kuntainlii-
tosta tai luopuu joistakin sairaansijoistaan, 
se ei saa kuntainliitolta lunastusta sairaan-
sijoja vastaavasta osuudestaan, ellei liittoval-
tuusto päätä sitä suoritettavaksi tai kunnal-
lislain 163 §:n 2 momentista muuta johdu. 

12 §. 

Kunta, jolle luovutetaan sairaansija sairaa-
lasta, tulee kuntainliiton jäseneksi, jollei se 
ennestään sitä ole, seuraavan kalenterivuo-
den alusta tai sopimuksessa määrätystä 
muusta liittohallituksen hyväksymästä ajan-
kohdasta lukien. Sama koskee luovutettuun 
tai lunastettuun sairaansijaan liittyvien oi-
keuksien ja velvollisuuksien siirtämistä. 

Jäsenkunta, joka eroaa kuntainliitosta, jää 
4 §:n 2 momentin mukaisesti kolmannelle 
henkilölle vastuuseen veloista ja muista si-
toumuksista, jotka kuntainliitolla on eroa-
misen ajankohtana. 

13 §. 

Jäsenkunnista pidetään liittohallituksen 
toimesta luetteloa, johon merkitään, milloin 
kunta on tullut kuntainliiton jäseneksi sekä 
kunnan sairaansijojen luku ja siinä tapahtu-
neet muutokset. 
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III luku 

L i i t t o v a l t u u s t o 

14 §. 

Liittovaltuustoon kuuluu yksi jäsen ja 
yksi varajäsen jokaisesta jäsenkunnasta. 

Liittovaltuuston sihteerinä toimii kuntain-
liiton talouspäällikkö, jollei liittovaltuusto 
ota tähän tehtävään toista henkilöä. 

15 §. 

Liittovaltuuston kokouskutsut toimitetaan 
jokaiselle jäsenelle postitse kirjatussa kirjees-
sä, joka on lähetettävä viimeistään 14 päivää 
ennen kokousta. Kokouskutsuun on liitettävä 
esityslista, joka sisältää selostuksen kokouk-
sessa käsiteltävistä asioista ja liittohallituk-
sen niitä koskevat päätösehdotukset. 

Liittovaltuuston jäsenen, joka ei voi saapua 
kokoukseen, on ilmoitettava siitä varajäse-
nelleen, joka tällöin on velvollinen saapu-
maan kokoukseen. 

Milloin jäsenkunta haluaa jonkin asian ot-
tamista esille liittovaltuustossa, siitä on kir-
jallisesti ilmoitettava liittohallitukselle, jon-
ka on esitettävä asia lausuntonsa ohella liitto-
valtuuston käsiteltäväksi. Varsinaisessa ko-
kouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu asia on 
tällä tavoin ilmoitettava ennen helmikuun 
tai heinäkuun loppua. 

16 §. 

Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun 
puolet sen jäsenistä on saapuvilla ja nämä 
edustavat vähintään puolta kaikkien jäsen-
ten yhteenlasketusta äänimäärästä. 

Liittovaltuuston kokouksessa on kunkin 
jäsenkunnan valitsemalla jäsenellä niin mon-
ta ääntä kuin kunnalla on sairaansijoja sai-
raalassa, kuitenkin enintään viidennes saapu-
villa olevien jäsenten yhteenlasketusta ääni-
määrästä. 

H §. 

Liittovaltuuston viimeistään toukokuussa 
pidettävässä varsinaisessa kokouksessa käsi-
tellään seuraavat asiat 

1) käsitellään liittohallituksen kertomus 
edellisen kalenterivuoden toiminnasta sekä 
vuositilintarkastajien ja mahdollisesti valit-
tujen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tar-
kastajien kertomukset samoin kuin tehtyjen 
muistutusten johdosta annetut selitykset ja 
lausunnot, 

2) päätetään tilinpäätöksen hyväksymi-
sestä ja vastuuvapauden myöntämisestä liit-
tohallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä 
niistä toimenpiteistä, joihin 1) kohdassa mai-
nitut kertomukset saattavat antaa aiheen, 

3) päätetään 9 §:ssä tarkoitetuista jäsen-
kuntien maksuosuuksien tilityksestä sekä 
kuntien loppusuorituksen ja liikaa kannettu-
jen ennakkojen palautuksen ajankohdas-
ta, 

4) valitaan liittohallituksen jäsenet, mil-
loin näiden toimikausi on päättynyt, ja 

5) käsitellään muut kokouskutsussa ilmoi-
tetut tai kiireellisinä käsiteltäviksi otetut 
asiat. 

18 §. 

Liittovaltuuston viimeistään lokakuussa 
pidettävässä varsinaisessa kokouksessa käsi-
tellään seuraavat asiat 

1) päätetään liittovaltuuston ja liittohalli-
tuksen puheenjohtajille ja jäsenille, vuosi-
tilintarkastajille sekä kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden tarkastajille suoritettavista palk-
kioista, matkakustannusten korvauksesta ja 
päivärahoista, 

2) valitaan seuraavan varainhoitovuoden 
tilien ja hallinnon tarkastamista varten neljä 
vuositilintarkastajaa ja varavuositilintarkas-
tajaa, joista yhden vuositilintarkastajan ja 
hänen varamiehensä määrääminen voidaan 
jättää kunnallislain 127 §:n 2 momentissa 
mainitun kuntain keskusjärjestön tehtäväksi, 
sekä, jos liittovaltuusto niin päättää, kiin-
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teän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ja 
heille varamiehet, 

3) hyväksytään seuraavan varainhoito-
vuoden talousarvio, 

4) päätetään 8 §:ssä mainitun ylikäyttö-
maksun perimisestä ja määrästä seuraavana 
varainhoitovuotena, 

5) päätetään seuraavana varainhoitovuo-
tena jäsenkunnilta perittävien maksuosuuk-
sien ennakkojen perusteista ja maksuajoista 
sekä kuntien suorituksista perittävästä vii-
västymiskorosta ja 

6) käsitellään muut kokouskutsussa ilmoi-
tetut tai kiireellisinä käsiteltäviksi otetut 
asiat. 

19 §. 

Liittovaltuuston tehtävänä on sen lisäksi, 
mitä laissa ja asetuksessa säädetään tai tässä 
perussäännössä muutoin määrätään, valita 
sairaalan ylilääkärit ja kuntainliiton talous-
päällikkö. 

IV luku 

L i i t t o h a l l i t u s 

20 §. 

Liittohallitukseen valitsee liittovaltuusto 
toimikauttaan vastaavaksi ajaksi puheen-
johtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä kullekin 
viimeksi mainitulle henkilökohtaisen vara-
jäsenen. 

Liittohallitus valitsee keskuudestaan vara-
puheenjohtajan toimikaudekseen. 

Liittohallituksen sihteerinä toimii kuntain-
liiton talouspäällikkö, jollei liittohallitus ota 
tähän tehtävään toista henkilöä. 

21 §. 

Liittohallituksen tehtävänä on sen lisäksi, 
mitä laissa ja asetuksessa säädetään, muun 
ohessa 

1) valvoa, että kuntainliiton ja sairaalan 

toiminta on tarkoituksenmukaisesti järjes-
tetty, 

2) laatia vuosittain ehdotus kuntainliiton 
talousarvioksi seuraavaa varainhoitovuotta 
varten, 

3) valvoa, että kuntainliiton taloutta hoi-
detaan säästäväisesti ja tarkoituksenmukai-
sesti, 

4) valvoa, että kuntainliiton valtionavut 
anotaan määräajassa sekä että kuntainliiton 
muut saatavat asianmukaisesti peritään, 

5) ottaa kuntainliiton viranhaltijat ja 
työntekijät, jollei tässä perussäännössä taikka 
ohje- tai johtosäännössä ole toisin määrät-
ty, 

6) määrätä myönnettyjen määrärahojen 
puitteissa tilapäisten viranhaltijain ja työn-
tekijäin palkkaus, 

7) määrätä maksut kuntainliiton laitos-
ten ja laitteiden käyttämisestä, sikäli kuin 
siitä ei ole toisin säädetty taikka ohje- tai 
johtosäännössä määrätty, 

8) päättää liittovaltuuston antaman 
valtuuden rajoissa tilapäisluoton ottamisesta 
kuntainliiton maksuvalmiuden turvaami-
seksi, 

9) päättää kuntainliiton omaisuuden va-
kuuttamisesta vahingon varalle sekä kuntain-
liiton palveluksessa olevien henkilöiden laissa 
säädetystä vakuuttamisesta, 

10) päättää myönnettyjen määrärahojen 
puitteissa irtaimen omaisuuden hankkimi-
sesta ja sen myymisestä, jollei ohje-, johto- tai 
tilisäännössä ole toisin määrätty, 

11) antaa tarvittavat määräykset kuntain-
liiton kiinteän ja irtaimen omaisuuden hoita-
misesta ja omaisuusluettelon pitämisestä sekä 
valvoa näiden tehtävien suorittamista, 

12) päättää kunnallislain 124 §:ssä tarkoi-
tetun vapautuksen myöntämisestä kuntain-
liitolle tulevan maksun suorittamisesta, 

13) asettaa tarvittaessa toimikuntia kun-
tainliiton asioiden valmistelua varten j a mää-
rätä niiden valtuudet sekä 

14) laatia kalenterivuosittain kertomus 
kuntainliiton toiminnasta 
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Sopimukset ja sitoumukset kuntainliiton 
puolesta allekirjoittaa liittohallituksen pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä var-
mentaa talouspäällikkö. 

Liittohallitus voi valtuuttaa yhden tai 
useamman henkilön allekirjoittamaan liitto-
hallituksen puolesta kirjeitä, hankinta-, vuok-
ra- ja muita niihin verrattavia sopimuksia 
sekä pankki-, posti- ja muitten sellaisten 
asiain hoidossa tarvittavia asiakirjoja. 

Tiedoksiantoja kuntainliiton puolesta vas-
taanottaa liittohallituksen puheenj ohtaj an 
ohella talouspäällikkö. 

23 §. 

Liittohallituksen kertomus edellisen va-
rainhoitovuoden toiminnasta on laadittava 
huhtikuun 1 päivään mennessä. 

V luku 

T a l o u d e n h o i t o 

24 §. 

Kuntainliiton talousarvio on laadittava ja 
kirjanpito niin järjestettävä, että menot ja 
tulot, joiden kohdalta jäsenkuntien maksu-
osuudet 6 ja 7 §:n nojalla määräytyvät eri 
perusteiden mukaan, voidaan erottaa toisis-
taan. 

Liittohallituksen ehdotus seuraavan va-
rainhoitovuoden talousarvioksi on laadittava 
viimeistään syyskuun kuluessa. 

25 §. 

Varainhoitovuoden tilinpäätös on valmis-
tettava ja annettava vuositilintarkastajille 
seuraavan huhtikuun 1 päivään mennessä. 
Vuositilintarkastajien sekä mahdollisesti va-
littujen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tar-
kastajien on annettava kertomuksensa ja lau-
suntonsa viimeistään huhtikuun kuluessa. 

VI luku 

K u n t a i n l i i t o n p u r k a m i n e n 

26 §. 

Kuntainliiton purkautuessa liittovaltuusto 
määrää loppuselvityksestä, josta liittohalli-
tuksen on huolehdittava. Kuntainliiton va-
rat, joita ei tarvita velkojen suorittamiseen 
ja sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsen-
kunnille näiden osuuksien suhteessa. 

II) että kaupunki liittyy jäseneksi Helsin-
gin Lastenlinnan kuntainliittoon sen perus-
tamisesta alkaen varaamalla 17 sairaansijaa 
kuntainliitosta, 

III) valita kunnallislain 153 §:ssä tarkoi-
tetuksi asiamieheksi kauppalanjohtaja Toivo 
Peltosen Lohjalta sekä kuntainliiton liitto-
valtuuston varsinaiseksi jäseneksi sairaalatoi-
men toim.joht. Reino Oksasen ja varajäse-
neksi apul.kaup.siht. Kurt Söderholmin v:n 
1968 loppuun, 

IV) purkaa Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton kanssa tehdyn, Lastenlinnan sairaan-
sijojen käyttöä koskevan sopimuksen siten, 
että päätös pannaan täytäntöön sen jälkeen, 
kun kuntainliitto on perustettu ja Lastenlin-
nan kiinteistö on ostettu kuntainliitolle, sekä 

V) valita siltä varalta, ettei kuntainliittoa 
saada perustetuksi kunnallisvaltuustojen yh-
täpitävien päätösten nojalla, sairaalatoimen 
toim.joht. Reino Oksasen varsinaiseksi jäse-
neksi ja apul.kaup.siht. Kurt Söderholmin 
varajäseneksi edustajainkokoukseen, jonka 
tehtävänä on päättää kuntainliiton perusta-
misesta (21.6. 523 §). 

Kiljavan parantola Oy :n hallinnon muutta-
minen sekä sairaansija- ja osakejärjestely. 
Parantolan johtokunta oli tehnyt aloitteen 
yhtiön hallinnon muuttamiseksi kuntainliit-
tomuotoiseksi. Parantolan 242 sairaansijasta 
on 120 ollut Helsingin kaupungin käytettä-
vissä ja yhtiön 280 osakkeesta omistaa kau-
punki 139. Mikäli jakosuunnitelma muute-
taan tehdyn ehdotuksen mukaiseksi, jäisi 
kaupungille 62 sairaansijaa. Kuntainliitto-
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toimikunta oli tiedustellut kaupungin kantaa 
ja pyytänyt ilmoitusta siitä, hyväksyykö 
kaupunki osakkeiden luovutushinnaksi ar-
viomiesten laskeman hinnan osaketta kohti, 
joka on 11 674 mk. Kaupungin lähivuosien 
tuberkuloosisairaansijojen tarve on arvioitu 
seuraavaksi: 183 sairaansijaa v. 1970, 245 
v. 1975 ja 280 v. 1980. Laakson sairaalassa, 
joka edelleenkin tulee toimimaan kaupungin 
tuberkuloosisairaanhoidon keskuspaikkana, 
on n. 200 tuberkuloosisairaansijaa. Kun kau-
pungin osuus Kiljavan ja Meltolan paranto-
loissa on 192 sairaansijaa, ylittää tuberku-
loosisairaansijojen määrä n. 100:11a kaupun-
gin lähivuosien tarpeen. Tämän vuoksi olisi 
tarkoituksenmukaista luopua Kiljavan pa-
rantolan 58 sairaansijasta. Kaupunginval-
tuusto päätti, että Kiljavan parantola Oy:n 
hallintomuodon uudelleen järjestelyn yhtey-
dessä kaupunki luopuu käytössään olevista 
enintään 58 sairaansijasta Kiljavan paranto-
lassa. Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti 
kaupunginhallituksen myymään luovutetta-
via sairaansijoja vastaavan määrän kaupun-
gin omistamia yhtiön osakkeita hintaan 
11 674 mk osakkeelta sillä edellytyksellä, 
että luovutus tapahtuu kertomusvuoden ai-
kana (22.2. 162 §). 

Ahtelan toipilaskodin käyttämisestä tehdyn 
sopimuksen uusiminen. Ahtelan lomakotia oli 
jo usean vuoden ajan käytetty kaupungin 
sairaalain toipilaskotina, viimeksi oli tästä 
tehty sopimus v. 1964. Virkamiesliitto oli 
ilmoittanut irtisanovansa mainitun sopimuk-
sen 1.6. lukien hoitotoiminnan kannattamat-
tomuuden takia. Käydyissä neuvotteluissa 
liitto ilmoitti olevansa halukas jatkamaan ko. 
toimintaa uuden sopimuksen pohjalla. Kau-
punginvaltuusto oikeutti sairaalalautakun-
nan tekemään Virkamiesliiton kanssa seuraa-
van sopimuksen Ahtelan toipilaskodin käyt-
tämisestä kaupungin sairaalain toipilaskotina 
1.6. alkaen: 

Helsingin kaupungin, jota jäljempänä kut-
sutaan kaupungiksi, ja Virkamiesliitto — 
Tjänstemannaförbundet -yhdistyksen välillä 

on tehty seuraava sopimus toipilaspaikkojen 
varaamisesta helsinkiläisiä potilaita varten 
Ahtelan toipilaskoti -nimisestä yksityisestä 
sairaanhoitolaitoksesta, joka sijaitsee Sipoon 
pitäjän Masabyn kylässä: 

1) Hoitokausi alkaa vuosittain kesäkuun 
1 pnä ja päättyy seuraavan toukokuun 
31 pnä. 

2) Kaupunki sijoittaa toipilaskotiin sa-
manaikaisesti hoidettaviksi enintään kolme-
kymmentäviisi (35) toipilasta niin pitkäksi 
aikaa kuin Marian sairaala määrää. Toipilaat 
eivät pääosaltaan saa olla vuodepotilaita, 
tarttuvaa tautia sairastavia eivätkä asosiaa-
lisia henkilöitä. 

3) Hoitoon sisältyy täysi ylläpito hoidon 
edellyttämine dieettiruokineen. 

4) Marian sairaala vastaa toipilaiden lää-
kärinhoidosta ja lääkkeistä sekä mahdolli-
sesti tarvittavista hoitovälineistä. 

5) Virkamiesliitto — Tjänstemannaför-
bundet palkkaa toipilaskotiin sairaanhoitaja-
työvoimaa siten, että koulutettu sairaanhoi-
ta ja on paikalla saatavissa kaikkina vuoro-
kauden aikoina. 

6) Marian sairaala vastaa toipilaiden kul-
jetuksesta toipilaskotiin ja sieltä pois sekä hei-
dän sosiaalihuollostaan. 

7) Korvauksena toipilaiden hoidosta kau-
punki maksaa Virkamiesliitolle 1.6.1967 lu-
kien 23 mk hoitopäivältä siten, että korvaus 
sidotaan tilastollisen päätoimiston »Tilasto-
katsauksia» -nimiseen julkaisuun sisältyvään 
palkansaajien ansiotasoindeksiin. Perus-
arvoksi indeksiä laskettaessa otetaan vuoden 
1966 I—IV neljänneksen painotettu keski-
arvo, jota vastaa v:n 1965 pistearvo 228. 

8) Virkamiesliitto laskuttaa hoitopäivä-
maksuennakon 33 toipilaan mukaan vuosi-
nelj änneksittäin vuosinelj änneksen alussa 
käyttäen edellä mainitusta indeksistä saata-
vissa olevia ennakkotietoja. 

9) Hoitopäivämaksuennakoiden ja hoito-
päivien tarkistus tapahtuu vuosittain välit-
tömästi sen jälkeen, kun palkansaajien ansio-
tasoindeksi edelliseltä vuodelta on julkaistu. 
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Lopputilitystä tehtäessä sovelletaan vuoden 
kaikkien kuukausien hoitopäivämaksuihin 
vain yhtä, edellä mainituin tavoin määritel-
tyä indeksilukua. 

10) Riippumatta siitä, kuinka monta toipi-
lasta kaupunki osoittaa hoidettaviksi hoito-
kotiin, se sitoutuu maksamaan korvauksen 
vähintään 30 toipilaan hoidosta, niin kauan 
kuin sen käytettävissä on vähintään 35 toi-
pilaspaikkaa. 

Tämä sopimus, jota on tehty kaksi yhtä-
pitävää kappaletta, yksi kummallekin asian-
osaiselle, on voimassa 1.6.1967 lukien toistai-
seksi, ellei sitä puolin tai toisin irtisanota yh-
den vuoden irtisanomisajalla (24.5. 408 §). 

Allergiatutkimussäätiön kanssa tehdyn sopi-
muksen uusiminen. Kustannustason muuttu-
misen vuoksi kaupunginvaltuusto oikeutti 
kaupunginhallituksen tekemään Allergiatut-
kimussäätiön kanssa seuraavan sopimuksen: 

Helsingin kaupungin, jota jäljempänä kut-
sutaan kaupungiksi, ja Allergiatutkimussää-
tiö—Stiftelsen för Allergiforskning -nimisen 
säätiön, jota jäljempänä kutsutaan säätiöksi, 
välillä on tänään tehty seuraava sopimus hoi-
topaikkojen varaamisesta helsinkiläisiä poti-
laita varten allergiasairaalassa seuraavilla 
ehdoilla: 

Sopimuspuolet toteavat 8.10.1955 teke-
mänsä sopimuksen nojalla seuraavaa: 

1) Säätiö on rakentanut Helsingin kau-
pungin 15. kaupunginosan korttelissa n:o 635 
olevalle tontille n:o 1 allergiasairaalan, joka 
käsittää 75 hoitopaikkaa, poliklinikan ja la-
boratorion. 

2) Säätiö on hankkinut sairaalan toimin-
nalle tarpeellisen irtaimiston ja on velvollinen 
huolehtimaan sairaalan jatkuvasta ylläpitä-
misestä. 

3) Kaupunki pn varannut allergiasairaa-
lasta 30 hoitopaikkaa sellaisia potilaita var-
ten, joilla on täällä kotipaikkaoikeus tai joille 
kaupunki muutoin on velvollinen järjestä-
mään sairaalahoitoa. 

4) Kaupunki on myöntänyt sairaalan pe-
rustamiskustannuksia varten säätiölle lai-

naksi 25 v:n ajaksi 15 000 mk jokaista koh-
dassa 3) mainittua hoitopaikkaa kohden eli 
yhteensä nelj äsataaviisikymmentätuhatta 
(450 000) mk, josta on tehty erillinen 5.1.1962 
päivätty velkakirja. 

5) Kaupunki voi irtisanoa lainan makset-
tavaksi sopimusaikana vain siinä tapaukses-
sa, että säätiö lopettaa tämän sopimuksen 
mukaan rakennetun sairaalan ylläpidon tai 
ettei säätiö muutoinkaan täytä tässä sopi-
muksessa tahi em. velkakirjassa mainittuja 
ehtoja. 

6) Sairaalaan otetaan muihin sinne pyrki-
viin potilaisiin nähden etuoikeutettuina hoi-
dettaviksi kohdassa 3) tarkoitettuja potilaita 
niin monta kuin sanotun kohdan mukaan va-
ratuista hoitopaikoista kulloinkin on käyttä-
mättä. 

Sopimuspuolet ovat tänään tekemällään 
sopimuksella päättäneet kumota 8.10.1955 
tekemänsä sopimuksen kohdat 8)—12) ja 
hyväksyä sopimukseen seuraavat uudet lisä-
ehdot: 

7) Kaupunki luopuu perimästä säätiöltä 
8.10.1955 päivätyn sopimuksen mukaista hy-
vitystä säätiön v. 1965—1967 saamasta val-
tionavusta. 

8) Kaupunki maksaa säätiölle v. 1967 hoi-
detuista 3) kohdassa mainituista potilaista 
kertakaikkisena korvauksena 38 mk hoito-
päivältä. 

9) v:lta 1968 ja sitä seuraavilta vuosilta 
kaupunki maksaa säätiölle korvauksen, jonka 
perusarvo on 40 mk hoitopäivältä, siten että 
korvaus sidotaan Sairaalaliiton vuosittain jul-
kaiseman Suomen sairaalataloustilaston koh-
dan »Muut keskussairaalat» varsinaisten me-
nojen mukaan laskettuun hoitopäiväkustan-
nukseen, joka v:n 1965 tilaston mukaan on 
54.77 mk, siten että perusarvoksi indeksiä 
laskettaessa otetaan vastaava v:n 1966 määrä, 
joka merkitään 100:11a. 

Edellä mainittu indeksi lasketaan ensim-
mäisen kerran v:lta 1968 maksettavien hoito-
päiväkorvausten osalta. 

Vuosittain aina kunkin vuoden alkupuolis-
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kolia, jolloin mainittu tilasto edelliseltä vuo-
delta ei ole vielä valmistunut, kaupunki mak-
saa säätiölle hoitopäiväkorvauksen 3) koh-
dassa mainituista potilaista edellisen vuoden 
lopullisen tilityksen suuruisena siksi, kunnes 
em. tilasto valmistuu. 

Laskutus tapahtuu kuukausittain kaupun-
gin käyttämien hoitopäivien lukumäärän 
mukaan. 

10) Säätiö on oikeutettu perimään itsel-
leen 3) kohdassa mainittujen potilaiden hoi-
dosta samansuuruisen maksun, mikä peritään 
kulloinkin kaupungin paikallissairaaloissa. 
Säätiö ei ole oikeutettu perimään 3) kohdassa 
tarkoitetuilta potilailta muita maksuja. 

11) Kaupunki on oikeutettu tarkistamaan 
sopimusta, mikäli hoitopäivää kohti laskettu 
säätiön saama valtionapu vuosittain nousee 
v:n 1966 määrästä enemmän kuin 9) kohdassa 
mainitun indeksin mukainen keskussairaaloi-
den hoitopäivää kohti laskettu kustannustaso. 
Myös siinä tapauksessa, että valtionapua saa-
vien paikallissairaaloiden hoitopäivämaksut 
muuttuvat, on kaupungilla oikeus tarkistaa 
sopimusta tältä osin. Ennen mahdollisia tar-
kistuksia on asiasta neuvoteltava sopimus-
puolten kesken. 

12) Kaupunki on oikeutettu nimeämään 
yhden edustajan ja hänen varamiehensä sää-
tiön hallintoneuvostoon sekä lisäksi yhden 
tilintarkastajan ja hänen varamiehensä. 

13) Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.1967 
ja se on voimassa v:n 1987 loppuun saakka, 
ellei sitä puolin tai toisin irtisanota yhden 
vuoden irtisanomisajalla. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, 
yksi kummallekin sopimuspuolelle (24.5. 
409 §). 

Paikallissairaalain poliklinikkatoiminnan 
valtionapua koskevassa aloitteessa vt Melin 
ym. olivat esittäneet, että kaupunginhallitus-
ta kehotettaisiin kääntymään Kaupunkiliiton 
puoleen sellaisen lainmuutoksen aikaansaa-
miseksi, joka asettaisi paikallissairaalain poli-
klinikkatoiminnan valtionapuun nähden sa-
maan asemaan keskus- ja aluesairaaloiden 

vastaavan toiminnan kanssa. Keskussairaa-
loiden poliklinikkatoiminnasta suoritettava 
valtionapu on lain mukaan 50 % ja aluesai-
raaloiden vastaava valtionapu 40—50 % 
osakaskuntien taloudellisesta kantokyvystä 
riippuen. Paikallissairaaloiden poliklinikka-
toimintaa varten ei sen sijaan saada valtion-
apua, vaikka nämä sairaalat useissa kaupun-
geissa harjoittavat varsin laajaa poliklinikka-
toimintaa. Sairaalalautakunta mainitsi, että 
kertomusvuoden alusta voimaan tullut sai-
raalalaki ei oikeuttanut saamaan valtionapua 
paikallissairaaloiden ko. toiminnasta aiheutu-
viin kustannuksiin. Koska lain sanamuoto oli 
tulkinnanvarainen, oli kaupunki hakenut 
muutosta lääkintöhallituksen kielteiseen pää-
tökseen mainittujen poliklinikoiden käyttö-
kustannusten valtionavun osalta. Korkein 
hallinto-oikeus ei ollut muuttanut lääkintö-
hallituksen päätöstä. Mainitun epäkohdan 
poistamiseksi oli kaupunginhallitus 30.11. 
päättänyt tehdä Suomen Kaupunkiliitolle 
esityksen toimenpiteisiin ryhtymisestä sellai-
sen lainmuutoksen aikaansaamiseksi, että 
paikallissairaalain poliklinikkatoiminnan 
käyttökustannuksia varten saataisiin saman-
lainen valtionapu kuin keskus-ja aluesairaa-
loille myönnetään. Kaupunginvaltuusto kat-
soi lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (13.12. 935 §). 

Yksityisissä sairaanhoitolaitoksissa hoidet-
tavien helsinkiläisten kroonikkopotilaiden mää-
rän selvittämisestä ja hoitopäivämaksujen yhte-
näistämisestä v. 1962 tekemässään aloitteessa 
vt Paasivuori ym. toivat esiin ne vaikeudet, 
joita pysyvästi sairaiden hoitoon saaminen 
aiheutti. Kun potilaan akuutti sairausvaihe 
oli hoidettu, oli hänen pakko siirtyä pois sai-
raalasta, ja tällöin oli turvauduttava kallii-
siin yksityisiin sairaaloihin tai hoitokoteihin, 
koska kroonikkopotilasta ei useinkaan pys-
tytä kotona hoitamaan. Aloitteentekijät eh-
dottivat, että suoritettaisiin täsmällinen tut-
kimus yksityisissä hoitokodeissa ja sairaa-
loissa olevista potilaista ja heidän maksu-
kyvystään ja että kaupunki maksaisi helsin-
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kiläisten potilaiden osalta yksityisten hoito-
paikkojen ja kaupungin omien hoitopaikko-
jen hoitopäiväkustannusten välisen erotuk-
sen. Sairaalalautakunta oli lausunnossaan to-
dennut pitkäaikaisesti sairaiden hoitopaikois-
ta olevan puute t ta ja et tä puute oli erittäin 
suuri sellaisten potilaiden osalta, jotka jonkin 
verran varallisuutta omaavina tai muuta elä-
kettä kuin kansaneläkettä saavina eivät pää-
se huoltoviranomaisten hallinnassa oleviin 
laitoksiin. Huoltoviraston ilmoituksen mu-
kaan oli helsinkiläisiä hoitavissa yksityisissä 
vanhainkodeissa v. 1962 yht. 1 676 ja yksi-
tyisissä sairaskodeissa 278 hoitopaikkaa. Ti-
lastojen mukaan n. 40 % yksityisten sairas-
kotien potilaista oli kaupungin sairaaloista 
tulleita ja suurin osa huoltoviraston niihin 
sijoittamista oli Koskelan sairaskodista siir-
ret tyjä. Hoitopäivämaksu oli v. 1962 yleensä 
17 mk kahden tai useamman henkilön huo-
neessa ja 22 mk yhden henkilön huoneessa, 
lisäksi perittiin korvaus erikoislääkkeistä ja 
lääkärin käynneistä. Kaupungin sairaaloissa 
oli hoitopäivämaksu 6 mk ja yli kuukauden 
menevältä ajalta 4.50 mk vuorokaudelta 
sekä Koskelan sairaskodissa 6 mk. Kaupun-
gin akuuttisairaaloiden vuodeosastoilla oli 
keskimääräinen bruttohoitopäiväkustannus 
v. 1961 n. 49 mk ja vastaava nettokustannus 
30 mk ilman poliklinikkakustannuksia. Kive-
län sairaalassa, jossa on eniten pitkäaikaisesti 
sairaiden hoitopaikkoja, olivat vastaavat lu-
vut 32.92 ja 18.86 mk. Vuoden 1962 kustan-
nukset olivat n. 10 % korkeammat. Koska 
kaupunki ei pystynyt rakentamaan riittä-
västi pitkäaikaisten sairaiden hoitopaikkoja, 
kannattaisi kaupungin lautakunnan mielestä 
maksaa yksityisille sairaanhoitolaitoksille 
t ietty korvaus niissä hoidetuista helsinkiläis-

potilaista. Huoltolautakunta mainitsi lausun-
nossaan, et tä sen antamaa maksusitoumusta 
vastaan hoidettiin v. 1962 yksityisissä sairas-
kodeissa 259 henkilöä ja v. 1963 vastaavasti 
475 henkilöä. Näitä hoitokoteja oli v:n 1964 
alussa käytössä yhdeksän. Kaupunginhalli-
tuksen mielestä olisi perusteellisesti tutki t ta-
va yksityisten sairaaloiden, sairaskotien ja 
muiden vastaavien sairaanhoitolaitosten en-
tistä yleisempi hyväksikäyttö kaupungin sai-
raala- ja hoitolaitosten kokonaissuunnitelmia 
laadittaessa. Lääkintöhallitus oli v. 1962 mai-
ninnut, et tä tavoitteeksi olisi asetettava se, 
että kaikki pitkäaikaista hoitoa tarvitsevat 
potilaat tulevaisuudessa hoidettaisiin yleis-
sairaalalaitoksen yhteydessä. Kaupunginhal-
litus asetti v. 1965 hoitolaitosten suunnittelu-
toimikunnan valmistelemaan ja laatimaan 
toimintasuunnitelmat sairaala-, huolto- ja 
avohuoltolaitoksia varten erityisesti ottaen 
huomioon näiden alojen yhteistoiminnan ke-
hittämisen ja toteuttamisen. Tämän vuoksi 
kaupunginhallitus päätt i 1.11.1967 hylätä 
huoltolautakunnan esityksen erityisen komi-
tean asettamisesta tutkimaan aloitteessa tar-
koitettua asiaa ja kehotti samalla hoitolaitos-
ten suunnittelutoimikuntaa tutkimuksen pe-
rusteella laatimaan selvityksen siitä, onko 
pitkäaikaisten potilaiden hoitotarpeen tyy-
dyttämiseksi tarpeellista ja tarkoituksenmu-
kaista vara ta kaupungin käyttöön hoitopaik-
koja yksityisistä sairaaloista, sairaskodeista 
ym. Samalla olisi tutki t tava, millä tavoin 
hoitomaksukysymys tällöin olisi järjestet-
tävä. Kaupunginvaltuusto päätt i kehottaa 
kaupunginhallitusta asettamaan erityisen ko-
mitean kiireellisesti tutkimaan aloitteessa tar-
koitettua asiaa (8.11. 847 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

H u oltotoimi 

Huoltovirasto. Virkojen perustaminen (7.6. 
476 §, 6.9. 648 §, kunn.as.kok. n:o 149). 

Kodinhoitajien palkkausjärjestelmän tarkis-
taminen. Kaupunginvaltuusto päät t i vahvis-
taa kodinhoitajien kokonaispalkkausjärjestel-
män toteutet tavaksi Helsingin kaupungin 
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