
2. Kaupunginhallitus 

ja Laivurinrinteen kalliosuoja posti- ja len-
nätinhallitukselle 15 v:ksi 1.1.1968 alkaen 
(28.12. 3558 §). 

Kaartinkaupungin ensiapukerholle pää-
tettiin myöntää 400 mk väestönsuojelutoi-
mistolle esitettävää tilitystä vastaan käytet-
täväksi ensiapu- ja väestönsuojeluharjoituk-
sen järjestämiseen Rastilan ulkoilumajalla 
(yjsto 3.10. 6953 §). 

Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaa-
lien valmistelutöistä maksettavat palkkiot 
vahvistettiin seuraaviksi: vaaliluetteloiden 
näyttäminen, tuntipalkkio 3.50 mk, tunti-
palkkio kanslisteille 5.80 mk sekä toimisto-
apulaisille 3.75 mk ja 3.50 mk kaikki yli-
työstä maksettavine työaikalain 17 §:n mu-
kaisine korotuksineen; vaaliluetteloiden kul-
jettaminen vaalikansliasta näyttöpaikalle ja 
takaisin, palkkio 4.20 mk kerralta, sekä vaa-
likaluston ja muun -materiaalin huolto ja 
järjestely, kertakaikkinen korvaus kahdelle 
henkilölle yhteensä 1 200 mk (22.6. 1903 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölau-
takunnan panemaan täytäntöön lautakunnan 
20.11. tekemän päätöksen, joka koski v. 
1968 toimitettavien tasavallan presidentin 
valitsijamiesvaalien mainontaa yleisillä pai-
koilla (14.12. 3452 §). 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton toimis-

ton yleiskirje, ja päätettiin ettei v:n 
1968 tasavallan presidentin valitsijamiesten 
vaaleissa vaaliluetteloihin merkityille ääni-
oikeutetuille lähetetä kaupungin kustannuk-
sella ns. vaalikorttia (14.9. 2502 §). 

Yleisjaosto päätti , et tä Valkoisen salin 
ensimmäisen kerroksen aulaa saatiin kor-
vauksetta käyt tää tasavallan presidentin 
valitsijamiesten 15.—16.1.1968 pidettävien 
vaalien äänestyspaikkana (yjsto 31.10. 
7157 §). Edelleen yleisjaosto oikeutti kau-
punginkanslian sopimaan Helsingin vaali-
piirin keskuslautakunnan sekä huoltoviras-
ton, hankintatoimiston, tietojenkäsittelykes-
kuksen ja elintarvikekeskuksen kanssa Kal-
lion virastotalosta mainittujen vaalien tulos-
laskentaa ym. varten keskuslautakunnan 
käyttöön annettavista huonetiloista ja väli-
neistä. Kiinteistöviraston talo-osastoa keho-
tettiin perimään keskuslautakunnalta kor-
vauksena sille luovutettavista tiloista voi-
massa olevaa tilitysvuokraa vastaava korva-
us, mihin sisältyy myös korvaus siivouksesta 
ja valaistuksesta, ja tulouttamaan näin saadut 
määrät ao. virastojen muiden tulojen tilille. 
Hankintatoimistoa kehotettiin perimään kor-
vaus keskuslautakunnalle luovutetuista las-
kukoneista ja erikseen asennetuista puheli-
mista (yjsto 4.12. 7440 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaan-
hoito s air a ai ai n ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunnan ohjesäännön 
muutos. Kaupunginvaltuusto päätt i 22.2. 
muun ohella kumota terveydenhoitolauta-
kunnan ohjesäännön 3 §:n 2 momentin, joka 
koski kaupunginhygieenikon virkaa. Läänin-
hallitus, jolle päätös alistettiin, palautti asia-
kirjat ja huomautti, ettei kertomusvuoden 
alussa voimaan tulleessa terveydenhoitolaissa 
ja sen perusteella annetussa asetuksessa ollut 

säännöksiä terveydenhoitolautakunnan ohje-
säännöstä. Kaupunginhallitus merkitsi lää-
ninhallituksen päätöksen tiedoksi ja totesi, 
et tä kaupunginvaltuuston päät tämä ohje-
säännön muutos tulee voimaan ilman läänin-
hallituksen vahvistusta sen jälkeen, kun siitä 
on tiedotettu säädetyllä tavalla (18.5. 1461 

Terveydenhoitovirasto. Kaupunginhallitus 
päätt i esittää lääkintöhallitukselle, että kaik-
ki Helsingin kaupunginlääkärin virat sijoitet-
taisiin valtioneuvoston 23.11. antaman pää-
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töksen mukaiseen I eläkeryhmään (28.12. 
3566 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti lääket.lis. Erk-
ki Kilpiön vaalin kaupunginlääkärin virkaan 
20.4. lukien ja lääkintöhallitus antoi hänelle 
määräyksen virkaan (27.4. 1215 §, 10.8. 
2134 §). 

Valtioneuvosto päätti v. 1964 IV kaupun-
ginlääkärin (apulaishygieenikon) viran palk-
kauskustannuksiin annettavasta valtionavus-
ta ja sen haltijan eläkeoikeudesta. Tämän 
vuoksi lääkintöhallitus kehotti 1.2. muutta-
maan Helsingin kaupunginlääkärien ohje-
sääntöä siten, että siihen sisällytettäisiin tar-
peelliset määräykset myös IV kaupunginlää-
kärin osalta, ao. lääkärille olisi myös hankit-
tava virkamääräys. Kaupunginhallitus päätti 
esittää lääkintöhallitukselle, että lääket.lis. 
Maija Takalle annettaisiin määräys IV kau-
punginlääkärin virkaan 1.7.1964 lukien, josta 
lähtien virasta aiheutuneisiin palkkausmenoi-
hin suoritettiin valtionapua (9.11. 3040 §). 

Kaupunginhallitus määräsi apul.hygiee-
nikko Maija Takan hoitamaan kaupungin-
hygieenikon virkaa sen mukaisin sopimuspal-
koin 1.2. alkaen toistaiseksi ja lääkintöhalli-
tus antoi hänelle määräyksen hoitaa ko. vir-
kaa (2.2. 367 §, 5.10. 2690 §, 1.11. 2968 §, 
21.12. 3480 §). 

Lääket.lis. Leena Laihio-Juola määrättiin 
hoitamaan apulaishygieenikon virkaa aikana 
1.2 — 31.8. ja lääket.lis. Urpo Palin 1.10. lu-
kien toistaiseksi (2.2. 367 §, 30.3. 967 §, 8.6. 
1733 §, 12.10. 2774 §, 9.11. 3041 §, 21.12. 
3485 §). 

Terveydenhoitolautakunta oikeutettiin 
palkkaamaan kertomusvuoden aikana yhden 
13. pl:aan kuuluvan tp. laboratoriohoitajan 
tilalle kaksi osapäivätoimista tp. laboratorio-
hoitajaa (5.5. 1311 §) ja viiden 10. pl:aan kuu-
luvan tp. laboratorioteknillisen apulaisen si-
jasta viisi 13. pl:aan kuuluvaa tp. laborato-
riohoitajaa, sitä mukaa kuin asianomaiset 
saavuttavat laboratoriohoitajan pätevyyden, 
kuitenkin aikaisintaan 1.2. lukien (2.2. 341 §). 

Terveydenhoitoviraston taloudenhoitaj an 

virka päätettiin toistaiseksi jättää vakinai-
sesti täyttämättä, kauintaan kuitenkin 31.8. 
1968 saakka (21.9. 2575 §, 21.12. 3481 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli myöntänyt kaup.lääk. Tauno Wartio-
vaaralle eron virasta (10.8. 2135 §). 

Kaupunginhygieenikon (II kaupunginlää-
kärin) virka päätettiin julistaa haettavaksi, 
hakuaika 30 p, erilliskuulutuksella, joka jul-
kaistaisiin päivälehtien lisäksi myös Suomen 
Lääkärilehdessä siten, että virkaan valitulle 
voidaan maksaa sopimuspalkka (31.8. 2376 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoi-
toviraston tal.hoit. Eeva Rantalan korvaa-
maan kaupungille 28.10.1963—31.5.1964 vä-
liseltä virkavapausajalta saamansa palkan 
2 115 mk siten, että hän työskentelee pää-
asiassa iltaisin terveydenhoitoviraston ohjei-
den ja määräysten mukaisesti konsultaatio-
tehtävissä yht. 141 t viimeistään v:n 1968 
loppuun mennessä (22.6. 1913 §). 

Kaupunginhallitus antoi kertomusvuoden 
aikana lääninhallitukselle useita lausuntoja, 
jotka koskivat hiirilavantautiin sairastunei-
den henkilöiden oikeutta saada terveyden-
hoitolain mukainen korvaus työansion mene-
tyksestä ja muustakin taloudellisesta vahin-
gosta siltä ajalta, jonka he olivat olleet eris-
tettynä yleisvaarallisen tartuntataudin joh-
dosta. Samalla merkittiin tiedoksi lääninhalli-
tuksen päätökset korvaushakemuksista. 

Terveysolojen tarkastustoimisto. Merkittiin 
tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli hy-
lännyt yhteiskuntat.maist. Erkki Laukkasen 
valituksen, joka koski 30.6.1965 suoritettua 
terveysylitarkastajan vaalia (11.5. 1387 §). 

Ammattientarkastustoimiston 30. pl:aan kuu-
luva ammattienylitarkastajan virka päätet-
tiin julistaa uudelleen haettavaksi siten, että 
hakijat voisivat esittää myös oman palkka-
vaatimuksensa ja että 1.12.1966 päättyneen 
määräajan kuluessa jätetyt hakemukset otet-
taisiin huomioon ilman uutta hakemusta 
(22.3. 890 §). 

Kaupunginhallitus vahvisti tekn. Uuno 
Sorsan vaalin ammattientarkastajan virkaan 
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siten, että hän ryhtyisi hoitamaan virkaa 
1.3.1968 alkaen (21.12. 3482 §). 

Neuvolatoimisto. Kaupunginhallitus päätti 
korottaa neuvolalääkärien palkkion 1.12. lu-
kien 3 mk:ksi tutkitulta ja 33 mk:ksi vastaan-
ottokerralta sekä vahvistaa heidän työaikan-
sa 37 viikkotunniksi, josta 20 t käytetään 
varsinaiseen neuvolavastaanottotyöhön ja 
17 t terveydenhoitoviraston määräämien 
muiden tehtävien suorittamiseen (16.11. 
3103 §, 2.3. 661 §). Neuvolaylilääkärin palk-
kiovirka päätettiin jättää täyt tämättä tois-
taiseksi, kuitenkin kauintaan 1.6.1968 saakka 
(23.11. 3179 §). . 

Äitiys- ja lastenneuvolat. Asuntotuotanto-
komiteaa ja asunnonjakotoimikuntaa keho-
tettiin varaamaan Kiinteistö Oy Kankaretie 
7:n talon Kankaretie 3b A-portaan I kerrok-
sen huoneisto n:o 61, 98.5 m2, tilapäisesti 
Jakomäen äitiys- ja lastenneuvolaa varten 
talon valmistumisesta lukien siksi, kunnes 
Jakomäen kansakoulun yhteyteen tulevat 
neuvola- ja kotisairaanhoitotilat valmistuvat. 
Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraa-
maan huoneisto terveydenhoitolautakunnan 
käyttöön asuntohallituksen asuinhuoneis-
toille vahvistamasta vuokrasta (30.11. 3252 §). 

Kotisairaanhoitotoimistoon 1.1. lukien pe-
rustettuihin vakinaisiin laboratorioteknillisen 
apulaisen virkoihin, jotka myöhemmin oli 
muutettu laboratoriohoitajan viroiksi, pää-
tettiin niitä haettavaksi julistamatta ottaa 
Elvi Heikkinen ja Raija Puisto aikaisintaan 
1.2. alkaen sekä Raija Vanninen ja Toini Väi-
sänen aikaisintaan 1.3. alkaen tavanmukai-
silla ehdoilla (6.4. 1024 §). 

Kotisairaanhoidon ylilääkärin virka pää-
tettiin jättää täyttämättä toistaiseksi, kauin-
taan kuitenkin 1.6.1968 saakka (23.11. 
3179 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää terveydenhoi-
to virastolle kokeiluluonteisesti virastokohtai-
sen oikeuden käyttää vuokra-autoa kaupun-
ginhallituksen v. 1964 tekemän päätöksen 
mukaisilla ehdoilla toistaiseksi ja kauintaan 
30.9. saakka kotisairaanhoitajien iltatyössä 

klo 21 jälkeen suoritettavien sellaisten hoito-
käyntien yhteydessä, jolloin yleisten liikenne-
välineiden käyttö on vaikeaa ja matka muista 
syistä hankala. Paikallisille apulaisylihoita-
jille myönnettiin oikeus päättää vuokra-
auton käyttöoikeudesta. Samalla yleisjaosto 
päätti muuttaa v. 1964 tekemäänsä päätöstä 
siten, että oikeus vuokra-auton käyttämiseen 
esikaupunkialueella sunnuntai- ja juhlapäivi-
nä koskee myös lauantaipäivystykseen osal-
listuvia kotisairaanhoitajia (yjsto 14.3. 5541 §, 
27.6. 6341 §). 

Kotisairaanhoidossa olevien potilaiden 
Stansvikin kesäkotiin järjestettävää virkis-
tysretkeä varten myönnettiin 1 200 mk (yjsto 
15.8. 6599 §). 

Aluelääkäreiden palkkiot päätettiin korot-
taa 33 mk:ksi vastaanottokerralta 1.12. lukien 
(16.11.3103 §). 

Kouluterveydenhoito-osaston 30. pl:n koulu-
ylilääkärin virka päätettiin jättää vakinai-
sesti täyttämättä 31.12. saakka (17.8. 2187 §). 

Kouluhammashoitolaitos. Kaupunginhalli-
tus hyväksyi talorakennusosaston laatimat, 
23.12.1966 päivätyt Siilitien kansakoulun 
muutostyöpiirustukset ja myönsi muutos-
työtä varten enintään 31 500 mk (2.2. 363 §, 
16.2. 535 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion 
käyttöön osoitettiin talon Helsinginkatu 24 V 
kerroksesta n. 200 m2:n suuruiset huonetilat 
(14.9. 2514 §). 

Eläinlääkärit. Kaupunginhallitus päätti 
esittää maatalousministeriölle, että kaupun-
gineläinlääkärin virko j en palkkausmeno j a 
varten annettaisiin valtionapua eläinlääkintä-
huoltolain perusteella seuraavan palkkausluo-
kituksen mukaisesti: 

I kaup.eläinlääkärin virka valtion A 30 pl 
II » » » A 29 » 

II I » » » A 30 » 
IV » » » A 29 » 
V » » » A 28 » 

(28.12. 3549 §). 
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Kaupunginhallitus oli esittänyt maatalous-
ministeriön vahvistettavaksi Helsingin kau-
pungin eläinlääkärien ohjesäännön, jonka 
mukaan kaupungissa on viisi eläinlääkärin 
virkaa. Ministeriö oli 17.3. päättänyt, että 
viittä eläinlääkärin virkaa oli pidettävä kau-
pungin eläinlääkintähuollon kannalta tar-
peellisena. Merkittiin tiedoksi (6.4. 1026 §). 

Kaupunginhallitus esitti vielä maatalous-
ministeriön eläinlääkintäosastolle, että se an-
taisi pysyväismääräyksen II kaupungineläin-
lääkärille hoitaa I kaupungineläinlääkärin 
virkaa, I I I kaupungineläinlääkärille hoitaa 
IV kaupungineläinlääkärin virkaa, IV kau-
pungineläinlääkärille hoitaa I I I kaupungin-
eläinlääkärin virkaa ja V kaupungineläinlää-
kärille hoitaa II kaupungineläinlääkärin vir-
kaa virkojen varsinaisten haltijoiden vuosi-
loman tai virkavapauden aikana tai heidän 
ollessa muutoin estyneinä (28.12. 3550 §). 

Maidontarkastamo. Työneuvostolta päätet-
tiin anoa, että maidontarkastamon laborato-
rioapulaisten esimies ja laboratorioapulaiset 
saataisiin tarvittaessa pitää työssä klo 21 jäl-
keen, kuitenkin kauintaan klo 23:een, milloin 
tämä maidonnäytteiden bakteriologisten tut-
kimusten suorittamista varten olisi välttä-
mätöntä (yjsto 21.3. 5609 §). 

Sipoon kunnan kanssa päätettiin tehdä jäl-
jempänä oleva sopimus maito- ja muiden 
elintarvikenäytteiden tarkastamisesta kau-
pungin maidontarkastamossa ja terveydellis-
ten tutkimusten laboratoriossa. 

Sopimus 

Helsingin kaupungin j a Sipoon kunnan vä-
lillä on tänään tehty seuraava sopimus: 

Helsingin kaupunki sitoutuu suorittamaan 
Sipoon kunnan maidon ja muiden elintarvik-
keiden tarkastukseen tarvittavia laboratorio-
kokeita Helsingin kaupungin maidontarkas-
tamossa ja Helsingin kaupungin terveydellis-
ten tutkimusten laboratoriossa seuraavin 
ehdoin: 

1) Sipoon kunta on itse velvollinen huoleh-
timaan näytteiden ottamisesta Helsingin 
kaupungin maidontarkastamon ja terveydel-
listen tutkimusten laboratorion ohjeiden mu-
kaisesti ja niiden kuljettamisesta laborato-
rioihin. 

2) Maidontarkastamo ja terveydellisten 
tutkimusten laboratorio luovuttavat kunnalle 
omakustannushintaan tarvittavat lomakkeet. 
Näytteidenottoa varten tarvittavan välineis-
tön hankkii Sipoon kunta. 

3) Laboratoriot sitoutuvat korvauksetta 
antamaan opetusta näytteenottajille labora-
torioissaan. 

4) Sipoon kunta sitoutuu suorittamaan 
Helsingin kaupungille jokaisesta maidontar-
kastamossa tutkitusta maitonäytteestä viisi 
(5) markkaa sekä muista näytteistä kymme-
nen (10) markkaa. Maksut suoritetaan kalen-
terikuukausittani toimitettavan laskutuksen 
perusteella viimeistään kuukauden kuluessa 
siitä, kun kaupunki on esittänyt laskun mak-
settavaksi. 

5) Näytteistä suoritettavat maksut sido-
taan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa 
vuoden 1951 lokakuun indeksi on merkitty 
pisteluvulla 100, siten että kunkin kalenteri-
vuosineljänneksen aikana näytteidenotosta 
laskutettujen maksujen loppusumma korote-
taan yhtä monella prosentilla kuin kalenteri-
vuosineljänneksen viimeisen kuukauden pis-
teluku on suurempi kuin joulukuun 1962 in-
deksiluku 150, jota pidetään perusindeksinä. 
Indeksikorotuksen laskeminen suoritetaan 
välittömästi sen jälkeen kun kalenterivuosi-
neljänneksen viimeisen kuukauden indeksi-
pisteluku on julkaistu. Indeksikorotuksesta 
aiheutuneet lisämaksut on suoritettava vii-
meistään yhden kuukauden kuluessa siitä, 
kun kaupunki esittää maksajalle niitä koske-
van laskelman. Jos indeksi perusindeksiin 
verrattuna alenee, ei indeksiehtoa sovelleta. 
Jos tämän sopimuksen voimassaoloaika päät-
tyy kesken kalenterivuosineljännestä, pide-
tään indeksin laskennassa tarkistusindeksinä 
sopimuksen päättymiskauden indeksilukua. 
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Indeksikorotuksen laskemisessa ja maksami-
sessa menetellään edellä kalenterivuosinel-
jännestarkistuksesta mainitulla tavalla. Siinä 
tapauksessa, että edellä sanotun elinkustan-
nusindeksin laskeminen lopetetaan tai las-
kentaperusteita muutetaan, saatetaan kysy-
mys indeksiehdon soveltamisessa käytettä-
vistä laskentaperusteista Suomen Pankin ta-
loudellisen tutkimustoimiston ratkaistavaksi, 
jota ratkaisua indeksiehdon toteuttamisessa 
tämän jälkeen noudatetaan. 

6) Mikäli kokeiden suorittamisessa ha-
vaitaan, että näytteistä on tehtävä lisätutki-
muksia, ei niistä veloiteta eri korvausta. 

7) Sipoon kunta sitoutuu maksamaan jo-
kaisesta terveydellisten tutkimusten labora-
toriossa tutkitusta näytteestä terveydellisten 
tutkimusten laboratorion kulloinkin voi-
massaolevan taksan mukaisesti ilman tak-
sassa mainittua vieraalta kunnalta perittävää 
25 %:n korotusta. 

8) Laboratoriot ilmoittavat Sipoon kun-
nan terveydenhoitolautakunnalle näytteiden 
tutkimustulokset. 

9) Tämä sopimus on voimassa allekirjoi-
tuspäivästä alkaen kalenterivuoden kerral-
laan, ellei sitä irtisanota puolelta tai toiselta 
kolme kuukautta ennen kunkin kalenterivuo-
den loppua. 

10) Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtä-
pitävää kappaletta, yksi kummallekin osa-
puolelle (5.5. 1308 §). 

Maitohygieenialiiton vuosikokoukseen 4.3. 
määrättiin kaupungin edustajaksi elintarv. 
hyg. Bertel Österholm (yjsto 28.2. 5437 §). 

Eläintenhuoltoasema. Suomen Eläinsuojelu-
yhdistys oli lähettämässään kirjeessä huo-
mauttanut, että maan 40 000 kulkukissasta 
oli useita tuhansia kaupungin alueella. Kun 
näistä usein sairaista eläimistä oli muodostu-
nut suoranainen ongelma, ehdotti yhdistys 
ns. rankkurin palkkaamista irrallisten kisso-
jen ja sairaiden eläinten pyydystämistä ja 
lopettamista varten. Helsingin kaupungin 
yleisen järjestyssäännön mukaan kuuluu po-
liisin tehtäviin ottaa haltuunsa koira tai kissa, 

2. Kaupunginhallitus 

joka määräysten vastaisesti on ulkona ja toi-
mitettava se eläintenhuoltoasemalle. De-
sinfioimislaitoksen tehtävänä on suorittaa rot-
tien ja muiden vahinkoa aiheuttavien eläin-
ten hävittäminen. Eläintenhuoltoasema, jota 
hoitaa Eläintenhuoltoyhdistys ja jonka toi-
mintaa valvoo terveydenhoitoviraston eläin-
lääkäri, on tarkoitettu mm. sellaisia eläimiä 
varten, jotka ovat vailla omistajaa tai joilla 
on vaikea tarttuva tauti. Eläintenhuoltoase-
malla säilytetään myös poliisin tuomat eläi-
met, jotka luovutetaan takaisin omistajille 
tai jollekin eläinystävälliselle henkilölle. Eläi-
met voidaan myös lopettaa asemalla. Tervey-
denhoitolautakunta ei puoltanut ns. rankku-
rin palkkaamista. Kaupunginhallitus katsoi, 
ettei yhdistyksen kirjelmä antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin kuin että yhdistyk-
selle lähetetään jäljennös terveydenhoito-
lautakunnan lausunnosta (26.1. 281 §). 

Sairaalat 

Kunnallisen sairaanhoitohallinnon järjes-
tysmuodon uudistamista koskeva mietintöehdo-
tus. Suomen Kaupunkiliiton toimisto oli 
pyytänyt kaupunkia antamaan lausuntonsa 
kunnallisen järjestysmuotokomitean jaoston 
alustavasta ehdotuksesta komitean II mie-
tinnöksi, joka koskee kunnallisen sairaan-
hoitohallinnon järjestysmuodon kehittämistä 
ja eräiden muiden tehtävien hoidon järjestä-
mistä. Järjestelmän mukaan maa jaettaisiin 
sairaanhoitopiireihin lähinnä lääninjaon mu-
kaisesti, jolloin Helsinki mm. kuuluisi osuus-
kuntana Uudenmaan sairaanhoitopiiriin; sai-
raanhoitopiirin kunnat muodostaisivat kun-
tainliiton, jonka tehtävänä olisi huolehtia sai-
raanhoidosta piirin alueella eräin poikkeuk-
sin; sairaanhoitojärjestelmän entiset piirit ja 
kuntainliitot lakkautettaisiin suorittamalla 
samalla omaisuus- ym. järjestelyjä; paikal-
lissairaalat jäisivät ensisijaisesti edelleenkin 
kuntien ylläpidettäviksi, mutta voitaisiin 
kuitenkin sopimuksen perusteella ja muutoin-

197 



2. Kaupunginhalli tus 

kin erityisistä syistä siirtää sairaanhoitopii-
rin kuntainliitolle. Uuden järjestelmän to-
teuttaminen edellyttäisi luopumista kunta-
kohtaisesta sairaansijajärjestelmästä, jolloin 
sairaanhoitopiirin asukkaat voisivat yhtäläi-
sin oikeuksin käyttää kaikkia piirin kuntain-
liiton sairaaloita. Edelleen uusittaisiin val-
tionapujärjestelmää ja annettaisiin säännök-
set osallistumisesta sairaanhoitopiirin kun-
tainliiton kustannuksiin sekä muista uudis-
tuksiin liittyvistä järjestelyistä. Myös vajaa-
mielisten laitoshuolto ja kasvatusneuvola-
toimi ehdotetaan liitettäväksi uuteen järjes-
telmään. Kaupunginhallitus päätti esittää 
Kaupunkiliitolle, että hallintouudistusta har-
kittaisiin perusteellisesti uudelleen mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisten kokonaissai-
raanhoidon ratkaisujen aikaansaamiseksi 
kaikkien osapuolten oikeutettujen intressien 
turvaamiseksi sekä kiinnittäen erityisesti huo-
miota siihen, 

että Helsingin kaupunki on väestöltään ja 
voimavaroiltaan riittävän suuri yksikkö muo-
dostamaan oman sairaanhoitopiirin huomioon 
ottaen, että se erillisenäkin olisi maan suurin 
sairaanhoitopiiri, 

että aikaisemmat valtakunnalliset sairaan-
hoitohallinnon kehittämissuunnitelmat ovat 
perustuneet kaupungin pysyttämiseen erilli-
senä hallintoyksikkönä, 

että kaupungin sisällyttäminen suunnitel-
tuun Uudenmaan sairaanhoitopiiriin merkit-
sisi uhkaa kaupungin väestön sairaanhoidon 
järjestämiselle siihen nähden, että muun 
Uudenmaan sairaanhoitomahdollisuudet ovat 
huomattavasti pienemmät kuin kaupungin ja 
että lakiehdotuksen mukaan kaupungin ääni-
valta kuntainliitossa olisi enintään 20 % ko-
konaisäänimäärästä, vaikka kaupungin väes-
tö käsittäisi 55 % piirin väestöstä, sekä että 
lakiehdotuksen mukaan kaupunki saattaisi 
joutua luopumaan omista paikallissairaalois-
taan, 

että Pohjoismaiden nykyisen käytännön 
mukaan ainakin kaikki suurkaupungit ovat 

maakuntaverkon ulkopuolella ja ylläpitävät 
itse sairaaloitaan ja 

että hallintouudistuksen toteuttaminen 
merkitsisi kunnallisen itsehallintojärjestel-
män kaventumista. 

Samalla kaupunginhallitus päätti esittää 
Suomen Kaupunkiliitolle, 

että turberkuloosin, sukupuolitautien ja 
psykiatrian alan potilashoitomaksujen yhte-
näistämistä muun sairaalahoidon kanssa edel-
leen harkittaisiin, 

että yliopistollisten keskussairaaloiden ase-
ma tulevassa sairaansijajärjestelmässä tut-
kittaisiin erillisessä komiteassa tai em. jaos-
ton toimesta siten, että asianomaisessa eli-
messä olisi riittävä yliopistollisen opetuksen, 
lääketieteellisen tutkimustyön ja yliopistolli-
sen keskussairaalan toimintaa tuntevien 
asiantuntijoiden myötävaikutus sekä 

että kaupungille varattaisiin tilaisuus lau-
sunnon antamiseen kunnallisen yhteistoi-
minnan järjestysmuotokomitean lopullisesta 
mietinnöstä ja ehdotuksista (1.11. 2967 §, 
9.11. 3039 §). 

Kaupungin sairaansijojen lisätarvetta kos-
keva mietintö. Kaupunginhallitus asetti v.1962 
komitean laatimaan ensi tilassa selvityksen 
siitä, kuinka suureksi kaupungin sairaansijo-
jen lisätarpeen arvioidaan nousevan v:n 1970 
loppuun mennessä ja tekemään ehdotuksen 
sen toteuttamista varten tarvittavista toi-
menpiteistä sekä sen jälkeen, kun ehdotus on 
valmistunut ja käsitelty ao. päättävissä eli-
missä, tekemään vastaavanlaisen kokonais-
ohjelmaehdotuksen vielä seuraavaa 5-vuotis-
kautta varten. Komitea esitti, 

että mietintöön sisältyvän ehdotuksen suh-
teelliset sairaansijamäärät lääketieteen eri 
aloilla hyväksyttäisiin pohjaksi kaupungin 
sairaaloiden hoitopaikkatarvetta selvitettä-
essä, 

että sairaalalautakunnalle annettaisiin teh-
täväksi laatia yksityiskohtainen toteuttamis-
ohjelma hoitopaikkatarpeen tyydyttämisestä 
ottaen huomioon mahdolliset menetykset ja 
olosuhteista johtuva vajaakäyttö sekä kau-
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pungin sairaaloiden käyttämisestä mietin-
nössä esitettyjen yleisten näkökohtien mu-
kaisesti, 

että yhteistoiminnassa sairaala-, terveyden-
hoito- ja huoltoviranomaisten kesken suori-
tettaisiin tutkimus tarvittavista organisaa-
tiomuutoksista sekä muista toimenpiteistä 
kaupungin terveyden-, avosairaanhoidon-, 
toipilas- ja kuntouttamishoidon tehostami-
seksi, 

että sairaansijatarpeen sekä sen erikois-
aloihin ja erikoismuotoihin jakaantumisen 
mittaaminen suoritettaisiin ajallisin määrä-
välein edellä selostettujen mukaisten tutki-
musten avulla eri asiantuntijoiden yhteis-
työnä sekä 

että ensi tilassa pyrittäisiin saamaan aikaan 
tutkimukseen perustuva kokonaissairaan-
hoito-ohjelma yhteisesti Helsingin kaupunkia 
ja sen lähikuntia varten. Sairaalatointa joh-
tavan apulaiskaupunginjohtajan ilmoituksen 
mukaan oli sairaalakomitean esittämiä tarve-
arviolukuja jo käytetty mm. hoitolaitosten 
suunnittelutoimikunnan esittämää itäisen 
sairaalan perustamissuunnitelmaa laadittaes-
sa. Toimikunta asetettiin v. 1965 ja suunni-
telma hyväksyttiin 28.9.1967. Lisäksi kau-
punginhallitus asetti v. 1965 komitean selvit-
tämään ja tutkimaan kaupungin avohoidon 
kokonaistarvetta ja järjestelyä. Komitea jou-
tuu työnsä yhteydessä selvittämään myös 
sairaala-, terveydenhoito- ja huoltoviran-
omaisten välistä yhteistyötä ja kaupungin 
avohoidon tehostamista. Komitean työn odo-
tetaan valmistuvan kertomusvuoden loppuun 
mennessä. Kaupunginhallitus päätti, ettei 
sairaalakomitean mietintö antanut kaupun-
ginhallituksen taholta toistaiseksi aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että mietintö 
liitteineen lähetettäisiin hoitolaitosten suun-
nittelutoimikunnalle otettavaksi huomioon 
kaupungin sairaanhoidon jatkokehitystyössä 
(19.10. 2831 §). 

Itäisen sairaalan perustamissuunnitelman 
hyväksyminen. Kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä hoitolaitosten suunnittelutoimikun-

nan esityksen itäisen sairaalan toiminnallisen 
suunnitelman ja huonetilaohjelman laatimis-
työn pohjaksi ja lähettää perustamissuunni-
telman lääkintöhallituksen hyväksyttäväksi 
(28.9. 2625 §, 5.10. 2693 §). 

Itäisen alueen erikoislääkäriaseman perus-
tamissuunnitelman hyväksyminen. Hoitolai-
tosten suunnittelutoimikunta oli asettanut 
työryhmän laatimaan itäisen alueen erikois-
lääkäriaseman perustamissuunnitelmaa. Eri-
koislääkäriasema tulisi palvelemaan lähinnä 
kaupungin itäisen alueen väestöä toimimalla 
alue- ja yksityislääkäreiden sekä sairaaloiden 
apuna erikoistutkimusta ja erikoishoitoa tar-
vitsevien sairaiden tutkimisessa ja hoidossa. 
Erikoislääkäriasemalla annettavien palvelus-
ten tarve oli laskettu 40 000:ksi v:een 1980 
mennessä. Hallinnollisesti oli erikoislääkäri-
asema tarkoitettu liitettäväksi itäiseen sai-
raalaan, jonka arvioitiin valmistuvan v:een 
1975 mennessä. Ennen itäisen sairaalan val-
mistumista olisi erikoislääkäriasema liitet-
tävä hallinnollisesti johonkin kaupungin enti-
sistä sairaaloista. Kaupunginhallitus päätti 
puolestaan hyväksyä itäisen erikoislääkäri-
aseman perustamissuunnitelman aseman toi-
minnallisen suunnitelman ja huonetilaohjel-
man laatimistyön pohjaksi, varata korttelin 
n:o 43124 tontin n:o 1 erikoislääkäriaseman, 
aluelääkärien vastaanotto-, kirjasto-, nuo-
riso-, huolto- ja kasvatusneuvolatilojen ra-
kentamista varten 31.12.1969 saakka, kehot-
taa terveydenhoitolautakuntaa, huoltolauta-
kuntaa, nuorisotyölautakuntaa ja kirjasto-
lautakuntaa huolehtimaan siitä, että ao. 
huonetilaohjelmat laaditaan ja rakennus-
hankkeet toteutetaan yhteistoiminnassa hoi-
tolaitosten suunnittelutoimikunnan kanssa ja 
kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa 
harkitsemaan huoltolautakunnan esittämiä 
liikennejärjestelyjä ja mahdollisuuksien mu-
kaan ryhtymään asian vaatimiin toimenpitei-
siin (20.4. 1157 §). 

Yksityisissä sairaskodeissa ja sairaanhoito-
laitoksissa hoidettavana olevien helsinkiläisten 
potilaiden määrän selvittämisestä ja hoitopäivä-
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maksujen yhtenäistämisestä olivat vt Paasi-
vuori ym. tehneet v. 1962 aloitteen. Sairaala-
lautakunnan mielestä olisi kaupungin sopivaa 
korvausta vastaan käytettävä hyväksi lää-
kintöhallituksen asettamat vaatimukset täyt-
täviä yksityisiä sairaanhoitolaitoksia pitkä-
aikaisesti sairaiden hoitotilanteen helpotta-
miseksi. Huoltolautakunta oli esittänyt ko-
mitean asettamista asiaa tutkimaan. Kau-
punginhallitus päätti hylätä huoltolautakun-
nan esityksen komitean asettamisesta ja ke-
hottaa hoitolaitosten suunnittelutoimikuntaa 
sen toimesta laadittavat kokonaissuunnitel-
mat huomioon ottaen suorittamaan tutki-
muksen ja sen perusteella laatimaan selvityk-
sen, olisiko mm. pitkäaikaisten potilaiden 
hoitotarpeen tyydyttämiseksi tarpeellista ja 
tarkoituksenmukaista sekä missä puitteissa 
ja missä muodoissa erityissopimuksin tai 
muulla tavoin varata kaupungin käyttöön 
hoitopaikkoja yksityisistä sairaaloista ja sai-
raskodeista sekä muista yksityisistä sairaan-
hoitolaitoksista taikka muulla tavoin tehos-
taa yhteistoimintaa niiden kanssa, sekä millä 
tavoin maksukysymys tällöin olisi järjestet-
tävä (1.11. 2989 §). 

Syöpätautien varhaistoteamis- ja torjuntatoi-
menpiteitä koskeva asia. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä Syöpäsäätiön esittämän toi-
mintasuunnitelman kaupungissa suoritetta-
vista syöpätautien yleisistä varhaistoteamis-, 
tarkastus- ja torjuntatoimenpiteistä kerto-
musvuoden aikana ja määrätä, että ko. toi-
menpiteet toteutetaan yhteistoiminnassa kau-
pungin ao. virastojen, laitosten ja hallinto-
elinten kanssa sekä terveydenhoitoviraston 
valvonnan alaisena. Kaupungin viranomai-
silla ja revisio virastolla olisi oikeus tarkastaa 
tarkoitukseen myönnettyjen varain käyttöä, 
jota varten Syöpäsäätiö on velvollinen pyyn-
nöstä esittämään ao. viranomaisille kaikki 
tarkastuksessa tarvittavat asiakirjat sekä 
muutenkin avustamaan tarkastuksen suorit-
tamisessa. Tarkastusten suorittamista varten 
myönnettiin Syöpäsäätiön käytettäväksi 
150 000 mk, joka maksettaisiin neljänä eränä 

siten, että 37 500 mk:n suuruinen erä suori-
tetaan kertomusvuoden helmi-, touko- ja elo-
kuussa sekä loppuosa, mikäli kustannukset 
nousevat yli ennakkomäärien, sitten kun lo-
pulliset selvitykset joukkotarkastuksesta on 
esitetty (12.1 126 §, 2.2. 365 §, yjsto 10.1. 
5072 §). Lisäksi yleisjaosto päätti, että v:n 
1968 talousarvioon Syöpäsäätiön avustamis-
ta varten merkitystä 148 000 mk:n suurui-
sesta määrärahasta maksettaisiin vuotuis-
avustuksena ilman eri anomusta 13 000 mk ja 
joukkotarkastusten toimeenpanemista varten 
eri anomuksesta 135 000 mk (yjsto 27.12. 
7616 §). 

Viransijaisina toimivien lääketieteen kandi-
daattien palkkaus. Kaupunginhallitus päätti 
muuttaen v. 1965 tekemäänsä päätöstä, että 
niille lääketieteen kandidaateille, jotka palka-
taan lääkintöhallituksen hyväksyminä viran-
sijaisina hoitamaan apulaislääkärin virkoja 
kaupungin sairaaloissa tai huoltolautakunnan 
alaisissa laitoksissa tahi osastolääkärin vir-
koja Nikkilän ja Röykän sairaaloissa, saatiin 
maksaa toistaiseksi kertomusvuoden alusta 
lukien valtion A 24 palkkausluokan mukainen 
palkka ja sen lisäksi sairaanhoitolaitosten 
eräisiin palkkauskustannuksiin annettavan 
valtionavun perusteita koskevan asetuksen 
mukainen, kulloinkin voimassa oleva sairaa-
lalisä kuukaudelta (13.4. 1124 §). 

Lääkärinapulaisten palkkaaminen sairaa-
loihin. Kaupunginhallitus oikeutti sairaala-
lautakunnan palkkaamaan kaupungin sairaa-
loihin opinnoissaan varhaisemmassa vaihees-
sa olevia lääketieteen kandidaatteja lääkärin-
apulaisiksi lääkintöhallituksen 26.2.1965 päi-
vätyn yleiskirjeen ja Sairaalaliiton 20.3. anta-
man suosituksen mukaisesti talousarvioon 
lääkärien palkkausta varten merkittyjen 
määrärahojen puitteissa siten, että ko. apu-
laiset toimivat vain siinä laajuudessa kuin 
heidän opintonsa edellyttävät ja ainoastaan 
asianomaisen nimeltä mainitun lääkärin vas-
tuulla ja valvonnassa ja että heille suorite-
taan enintään apulaislääkärin peruspalkan 
määrää vastaava palkka siinä tapauksessa, 
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että kysymyksessä on mielisairaala tai sellai-
nen tuberkuloosiparantola tai sen osasto, mi-
kä on tarkoitettu vain tuberkuloosipotilaiden 
hoitoon, ja muutoin neljännes apulaislääkä-
rin peruspalkan ja sairaalalisän yhteismää-
rästä (7.9. 2429 §). 

Eräiden virkojen täyttäminen niitä haetta-
vaksi julistamatta. Kaupunginhallitus päätti, 
että sairaalalautakunnan alaisiin laitoksiin, 
sairaaloihin, sairaanhoitajakouluun ja sai-
raalavirastoon 1.1. lukien perustettuihin vaki-
naisiin virkoihin saatiin niitä haettavaksi ju-
listamatta ottaa ne vastaavia tehtäviä tila-
päisinä viranhaltijoina hoitavat henkilöt, 
jotka tilapäisen viran oltua haettavana oli 
hakemusten perusteella valittu hoitamaansa 
tilapäiseen virkaan (26.1. 278 §, 20.4. 1155 

Palkkiot. Kaupunginhallitus oikeutti sai-
raalalautakunnan suorittamaan 1.10. lukien 
sairaalassa toimiville puheterapeuteille 15 mk 
hoitotunnilta ja 20 mk tutkimustunnilta 
edellyttäen, että puheterapeuteilla on Suo-
men Puheterapeuttiliiton 15.6. päivätyssä 
kirjeessä edellytetty pätevyys (28.9. 2627 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 
1964 tekemäänsä päätöstä, että kaupungin 
sairaanhoito-oppilaitoksissa saadaan 1.7. lu-
kien maksaa saman suuruiset luento- ja ope-
tuspalkkiot kuin sisäasiainministeriön 22.6. 
tekemän päätöksen perusteella suoritetaan 
valtion sairaanhoito-oppilaitoksissa (28.9. 
2629 §). 

Ulkopuolisilta harjoittelijoilta perittävä 
ateriakorvaus vahvistettiin 16.11. lukien 2.50 
mk:ksi aterialta (1.11. 2969 §). 

Osastoavustajatyövoiman käyttöä kaupungin 
sairaaloissa koskeva sairaalalautakunnan sel-
vitys merkittiin tiedoksi (9.3. 748 §). 

Sairaalalääkärien erikoismaksuluokan sai-
raalapaikat. Kaupunginhallitus esitti v. 1966, 
että lääkintöhallitus myöntäisi eräille Auro-
ran, Kivelän, Malmin ja Marian sairaaloiden 
lääkäreille oikeuden erikoismaksuluokan po-
tilaiden hoitamiseen sairaalassa. Lääkintö-
hallitus myönsi 17.1. tämän oikeuden siten, 

että kliinisten osastojen osastolääkäreillä ja 
erikoislääkäreillä on oikeus hoitaa enintään 
kahta ja toimenpideosastojen lääkäreillä enin-
tään yhtä potilasta samanaikaisesti edellyt-
täen, että asianomaisen virka on hyväksytty 
valtionapuun oikeuttavaksi. Erikoismaksu-
luokan mukaisilla paikoilla saa kuitenkin olla 
samanaikaisesti enintään 10 % sairaalan käy-
tössä olevasta kokonaissairaansijamäärästä 
(26.1. 282 §). 

Lääkintöhallitus oli pyytänyt selvitystä 
siitä, että Marian sairaalan ylilääk. Ralph 
Gräsbäckille ja Malmin sairaalan anestesia-
lääk. Armi Niemelle oli v. 1963 maksettu eri-
koismaksuluokan lisämaksuja vastaavia palk-
kioita, vaikka näille ei ollut myönnetty oi-
keutta hoitaa erikoismaksuluokan potilaita. 
Sairaalalautakunta ilmoitti, että kaupungin-
valtuuston v. 1961 tekemän päätöksen pe-
rusteella on Auroran, Kivelän, Malmin ja 
Marian kliinisille yli- ja apulaisylilääkäreille 
myönnetty oikeus hoitaa erikoismaksuluokan 
potilaita 1.7.1961 lukien 30.3.1961 annetun 
asetuksen mukaisesti. Lääkintöhallitus vah-
visti 8.1.1963 näiden erikoismaksuluokan 
potilaspaikkojen määrän. Toimenpideosasto-
jen ylilääkärit ja erikoislääkärit saivat tämän 
oikeuden lääkintöhallituksen 17.1. tekemän 
päätöksen mukaisesti. Lääkintöhallituksen 
21.11.1961 päivätyssä erikoismaksuluokkaa 
koskevassa yleiskirjeessä mainittiin mm., että 
lääkäri, jolla on oikeus hoitaa erikoismaksu-
luokan potilaita, voi potilaan suostumuksella 
neuvotella hoidosta toisen lääkärin kanssa. 
Myös samassa sairaalassa toimiva erikoislää-
käri, jolla ei ole oikeutta hoitaa erikoismaksu-
luokan potilaita, voidaan kutsua potilaan luo 
palkkiota edellyttävään neuvotteluun. Palk-
kio konsultoivalle lääkärille maksetaan sai-
raalan varoista myös erikoismaksuluokan po-
tilaan osalta. Mainitut lääkärit ovat toimi-
neet juuri sellaisina lääkintöhallituksen yleis-
kirjeessä tarkoitettuina konsultoivina lääkä-
reinä ja on palkkioiden periminen tapahtunut 
kirjeessä edellytetyllä tavalla. Kaupungin-
hallitus päätti antaa lääkintöhallitukselle 
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sairaalalautakunnan esityksen mukaisen lau-
sunnon (9.3. 751 §). 

Kaupungin sairaaloiden eräiden lääkärien 
yksityisvastaanottojen järjestäminen sairaa-
loissa. Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhalli-
tus oli suostunut kaupunginhallituksen 2.2. 
tekemään esitykseen ja myöntänyt yht. 
26:lle kaupungin sairaalalääkärille oikeuden 
käyttää kertomusvuoden aikana sairaalain 
välineitä ja hoitohenkilökuntaa yksityispoti-
laiden vastaanottamiseen. Sairaalalautakun-
taa kehotettiin tekemään mainittujen lääkä-
reiden kanssa sopimukset lääkintöhallituk-
sen kirjeessä ja kaupunginhallituksen v. 1963 
(s. 194) tekemässä päätöksessä määrätyillä 
ehdoilla. Lautakunnan tuli lisäksi huolehtia 
siitä, että sairaaloissa tapahtuviin yksityis-
vastaanottoihin liittyvästä sairaalan henkilö-
kunnan, välineiden ja sairaalatilojen käytöstä 
pidettäisiin käytön seuraamista ja korvauk-
sen määräämistä varten käyttö- ja päiväkir-
jaa. Edelleen olisi tarkkaan valvottava lääkä-
rien varsinaisen työajan noudattamisen ohella 
myös yksityisvastaanottoa varten vahvistet-
tujen määräysten noudattamista. Samaten 
tulisi lautakunnan huolehtia siitä, että kau-
punki saisi Sairaalaliiton suosituksessa edel-
lytetyt täydet korvaukset. Vastaavan luvan 
saamiseksi v:ksi 1968, mikäli edellytyksiä sel-
laiseen olisi, on kaupunginhallitukselle teh-
tävä esitys ennen kertomusvuoden loppua 
(2.2. 366 §, 23.2. 587 §). Kaupunginhallitus 
päätti tehdä lääkintöhallitukselle esityksen 
vastaavan luvan saamiseksi v:ksi 1968 (14.12. 
3399 §). 

Paikallissairaalain poliklinikkatoiminnan 
valtionapua koskeva asia. Vt Melinin ym. aloit-
teen johdosta kaupunginhallitus päätti esit-
tää Kaupunkiliitolle toimenpiteisiin ryhty-
mistä sellaisen lainmuutoksen aikaansaami-
seksi, joka asettaisi paikallissairaalat poli-
klinikkatoimintaa varten myönnettävään 
valtionapuun nähden samaan asemaan kes-
kus- ja aluesairaaloiden kanssa (30.11. 3248 §). 

Potilaan hoidosta aiheutuneiden kannatus-
maksujen korvaaminen toiselle kunnalle. Hel-

singissä henkikirjoitettu baariapul. Ulla Ah-
venainen oli 28.9.1966 otettu hoidettavaksi 
Juvan kunnalliskodin mielisairasosastoon, 
josta hänet 16.11.1966 siirrettiin Etelä-Savon 
mielisairaanhuoltopiirin keskusmielisairaa-
laan ja kotiutettiin 11.1.1967. Kun Ahvenai-
sen henkikirjoituspaikka v. 1966 oli ollut Hel-
singin kaupunki, pyysi Juvan kunta läänin-
hallitusta velvoittamaan kaupungin korvaa-
maan ne kustannukset, jotka hakijakunnalle 
olivat aiheutuneet ja vastaisuudessa aiheu-
tuisivat käyttötalousmenoihin suoritettavista 
kannatusmaksuista ko. hoitolaitokselle. Asia-
miestoimisto katsoi, että kun Helsingin kau-
punki ei ole ko. kuntainliiton jäsen, ei sille 
Etelä-Savon mielisairaanhuoltopiirin kun-
tainliiton perussäännön perusteella voi syn-
tyä maksuvelvollisuutta, vaikka potilas on-
kin ollut henkikirjoitettuna Helsingissä. Ky-
symys on kuntien keskeisistä maksuosuuk-
sista ja ns. nettotappioiden korvaamisesta, 
mitkä eivät millään tavoin koske Helsingin 
kaupunkia. Huoltovirasto huomautti, ettei 
Juvan kunta ollut liittänyt asiakirjoihin 
otetta sosiaaliministeriön vahvistamasta kun-
nalliskotien mielisairasosaston ohjesäännös-
tä, josta ilmenisi laitokseenottoperuste. Sai-
raalavirasto totesi, että kun asiakirjojen mu-
kaan Juvan kunta oli antanut maksusitou-
muksen kannatusmaksujen osalta, ei Helsin-
gin kaupunkia voitu pitää korvausvelvolli-
sena. Kannatusmaksulla tarkoitetaan sai-
raanhoidosta aiheutuneen nettotappion kor-
vaamista, mikä mielisairaanhoidon osalta voi 
tulla kysymykseen vain, jos ao. kunnat ovat 
tehneet tämän tappion korvaamisesta kirjal-
lisen sopimuksen. Kun Helsingin kaupungin 
ja Juvan kunnan kesken ei tällaista sopimus-
ta ollut tehty, oli Juvan kunnanhallituksen 
esittämä korvausvaatimus perusteeton. Kau-
punginhallitus päätti esittää lääninhallituk-
selle asiamiestoimiston, sairaala viraston ja 
huoltoviraston esitysten mukaisen lausunnon 
(5.10. 2691 §). 

Hoitolaitosten henkilökunnan 40-tuntista työ-
viikkoa koskeva kokeilu. Kaupunginhallitus 
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päätti muuttaa v. 1966 tekemäänsä, päätöstä 
siten, että hoitolaitosten työaikakomitea oi-
keutettiin ottamaan kolme sihteeriä, joista 
kaksi komiteamietinnön kirjoittamista var-
ten, sekä kuulemaan asiantuntijoita. Komi-
tean suorittamissa kokeiluissa tarvittavan 
työvoiman palkkaamiseen myönnettiin 
265 000 mk ja muita menoja varten 35 000mk 
(26.1. 256 §, 23.2. 617 §, yjsto 18.4. 5793 §, 
10.10. 7019 §, 27.12. 7645 §). 

Sairaalaviraston sairdatakeskuksen johtavan 
lääkärin puolipäivä virka päätettiin jättää 
täyt tämättä edelleen v:n 1968 loppuun. Prof. 
Paavo Heiniö päätettiin palkata työ-
sopimussuhteisena hoitamaan v:n 1968 aika-
na virkaan kuuluvia tehtäviä 1 578 mk:n 
suuruisin kuukausipalkoin hänelle kaupungin 
palveluksen perusteella tulevan eläkkeen li-
säksi (21.12. 3486 §). 

Tilapäisten ylilääkärien virkamääräysten 
jatkaminen. Kaupunginhallitus uudisti Auro-
ran sairaalan tp. patologiylilääkärin Johan 
Ahlqvistin, Kivelän sairaalan tp. ylilääkärin 
Mikko Virkkusen, Malmin sairaalan tp. labo-
ratorioylilääkärin Erkki Leskisen ja Marian 
sairaalan tp. patologiylilääkärin Gustav Tall-
qvistin virkamääräykset edelleen 1.1.1967 
alkaen toistaiseksi, kuitenkin kauintaan ker-
tomusvuoden loppuun. (26.1. 277 §). 

Eräiden uusien tp. virkojen ja työsopimus-
suhteisten toimien täyttäminen. Kaupungin-
hallitus oikeutti sairaalalautakunnan odotta-
matta ratkaisua valtionapuasiassa palkkaa-
maan kertomusvuodeksi talousarvion liittee-
seen merkityt seuraavat tp. viranhaltijat ja 
työsopimussuhteiset toimihenkilöt kauintaan 
kertomusvuoden loppuun: 

Auroran sairaalaan: yksi työsopimussuh-
teinen laborantti, 

Kivelän sairaala: yksi 13. pl:n tp. lääkintä-
voimistelija, yksi 7. pl:n tp. filminkehittäjä 
ja yksi työsopimussuhteinen kävelyttäjä, 

Kivelän ja Hesperian sairaalat: yhteisesti 
kuusi 13. pl:n tp. puolipäivätoimista sairaan-
hoitajaa ja yksi 6. pl:n tp. apteekkiapulai-
nen, 

Malmin sairaala: yksi työsopimussuhteinen 
toimistoapulainen, 

Marian sairaala: yksi 8. pl:n tp. toimisto-
apulainen, 

Hesperian sairaala: yksi 8. pl:n tp. toimis-
toapulainen ja yksi työsopimussuhteinen lä-
hetti, 

Nikkilän sairaala: yksi 12. pl:n tp. apulais-
työmestari, 

Psykiatrinen huoltotoimisto: yksi 17. pl:n 
tp. sosiaalihoitaja, 

Laakson ja Marian sairaaloihin yhteisesti 
yksi työsopimussuhteinen puolipäivätoiminen 
farmaseutti ja yksi työsopimussuhteinen 
osastoavustaja sekä 

Tuberkuloositoimistoon yksi 8. pl:n tp. 
toimistoapulainen (9.2. 433 §). 

Amanuenssien palkkaaminen kaupungin 
yleissairaaloihin. Kaupunginhallitus oikeutti 
sairaalalautakunnan palkkaamaan 1.6. lukien 
työsopimussuhteeseen vanhempia amanuens-
seja Auroran sairaalan sisätautien osastolle 4, 
Kivelän sairaalan sisätautien osastolle 7, 
Malmin sairaalan sisätautien osastolle 2 ja 
kirurgian osastolle 2, Marian sairaalan sisä-
tautien osastolle 5 ja kirurgian osastolle 5 
sekä suorittamaan näille amanuensseille palk-
kiona puolet apulaislääkärin peruspalkan ja 
sairaalalisän yhteismäärästä. Palkkojen mak-
samiseen saatiin käyttää mainittujen osasto-
jen palkkausmenoja varten merkityistä mää-
rärahoista syntyviä säästöjä. Lääkintöhalli-
tus oli hyväksynyt Auroran, Kivelän, Malmin 
ja Marian sairaalat sellaisiksi sairaaloiksi, 
joissa lääketiedettä opiskelevat voivat suo-
rittaa vaadittavaa sairaalapalvelua. Ama-
nuenssien enimmäismääräksi määrättiin 30 
(25.5. 1552 §, 22.6. 1909 §, 6.7. 2048 §). 

Kivelän ja Hesperian, Marian, Malmin, 
Laakson sekä Nikkilän sairaalain eräille 
huolto- ja apumiehille päätettiin suorittaa 
erillinen korvaus niiltä tunneilta, jolloin he 
joutuvat tilapäisesti toimimaan auton- ja 
traktorinkuljettajina muutoin kuin vuosilo-
mien tai kaupungin virkasäännön mukaisten 
sairauslomasijaisuuksien aikana kaupungin-
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hallituksen v. 1964 tekemän päätöksen mu-
kaisesti (20.4. 1154 §, 22.6. 1910 §, 12.10. 
2772 §). 

Valtionavut. Merkittiin tiedoksi, että lää-
kintöhallitus oli hyväksynyt jäljempänä mai-
nittujen sairaaloiden A 28 palkkausluokan 
osastolääkärien virkojen palkkauksen val-
tionapuun oikeuttavaksi sillä edellytyksellä, 
että apulaislääkärien virkoja jätettäisiin vas-
taavasti täyttämättä: Malmin sairaala 3, 
Marian sairaala 2, Laakson sairaala 2 ja Hes-
perian sairaala 2 osastolääkäriä (25.5.1551 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääkin-
töhallituksen päätökseen kunnossapito- ja 
käyttökustannusten valtionavusta seuraa-
vien vuosien osalta: Auroran, Kivelän, Mal-
min ja Marian sairaalain v:n 1960, Malmin 
sairaalan v:n 1961, Malmin ja Marian sairaa-
lain v:n 1962 sekä v:n 1963 kustannuksista 
muilta osin, paitsi v:n 1963 osalta Marian 
sairaalan rakennuksen n:o 4 paloturvallisuus-
töiden kohdalla tehtyyn 19 450 mk:n suurui-
seen vähennykseen. Päätös merkittiin tiedoksi 
(16.3. 831 §). Lääkintöhallitus suoritti sittem-
min tehdyn oikaisuvaatimuksen perusteella 
Marian sairaalan ko. kustannuksista valtion-
apua 25 % eli 4 862 mk (5.5. 1314 §). 

Käteiskassat. Yleisjaosto oikeutti eräät 
sairaalat käyttämään perimiään varoja me-
nojensa suorittamiseen ja määräsi samalla 
käteiskassojen enimmäismäärän suuruuden. 
Enimmäismäärän yli kertyvät varat oli päi-
vittäin suoritettava rahatoimiston pankki- tai 
postisiirtotilille (yjsto 12.9. 6763 §). 

Auroran sairaalan johtajaksi määrättiin 
1.11. lukien ylilääk. Per Forssell (26.10. 
2890 §) ja valtion B 3 palkkausluokkaan kuu-
luvaan II lastentautien osaston ylilääkärin 
virkaan lääket. ja kir. tri, dos. Ruth Wegelius 
1.7. lukien (29.6. 1985 §, yjsto 31.1. 5251 §, 
21.2. 5401 §, 25.4. 5852 §, 24.10. 7094 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan palkkaamaan odottamatta ratkaisua 
valtionapuasiassa lasten kirurgian osastoon 
yhden uuden tp. osastolääkärin valtion A 28 
palkkausluokan mukaisella palkalla ajaksi 

1.2.—31.12. sillä ehdolla, että osaston yksi 
apulaislääkärin virka jätettäisiin täyttämät-
tä; palkkaamaan yhden 11. pl:aan kuuluvan 
tp. laboratorioapulaisen sijasta yhden 13. 
pl:aan kuuluvan tp. laboratoriohoitajan, kol-
men 10. pl:aan kuuluvan tp. laboratoriotek-
nillisen apulaisen sijasta kolme 13. pl:aan 
kuuluvaa tp. laboratoriohoitajaa ja kahden 
10. pl:aan kuuluvan tp. röntgenteknillisen 
apulaisen sijasta kaksi 13. pl:aan kuuluvaa 
tp. röntgenhoitajaa. Lääkintöhallitukselle 
päätettiin esittää virkajärjestelyt hyväksyt-
täviksi valtionavun osalta (4.1. 49 §, 2.2. 
341 §). Lääkintöhallitus hyväksyi osastolää-
kärin palkkaamisesta aiheutuvat kustan-
nukset valtionapuun oikeuttaviksi 1.2. lu-
kien (13.4. 1096 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan palkkaamaan edelleen ajaksi 1.1.1967 
—31.12.1968 lasten kirurgiseen osastoon 
ulkopuolisia laillistettuja lääkäreitä korvaus-
ta vastaan, joka arkipäivystykseltä on 250 
mk, lauantaipäivystykseltä 300 mk ja sun-
nuntaipäivystykseltä 400 mk sillä ehdolla, 
että lääkärien palkkausmenoja varten merki-
tystä määrärahasta säästyisi ko. tarkoituk-
seen käytettäviä varoja vastaava määrä ja 
että kaupunginvaltuusto myöntäisi oikeuden 
määrärahojen käyttötarkoituksen muutta-
miseen. Selvitys päivystykseen kertomus-
vuonna käytetyistä lääkäreistä olisi annetta-
va 31.1.1968 mennessä (19.1. 207 §, 7.12. 
3337 §). Sairaalalautakunnan ilmoituksen 
mukaan oli palkkioita maksettu ajalta 1.10.— 
31.12.1966 yht. 28 650 mk, päivystykseen oli 
osallistunut 10 ulkopuolista lääkäriä, jotka 
olivat suorittaneet yht. 7 arkipäivystystä, 
10 lauantaipäivystystä ja 12 sunnuntaipäi-
vystystä (9.2. 435 §). 

Talouspäällikön virka päätettiin julistaa 
haettavaksi kaupungin päivälehdissä erillis-
kuulutuksin (yjsto 20.6. 6297 §). 

Isännöitsijä Vesa Virtanen oli lääkintöhal-
litukselle ilmoittanut, että hänen 4-vuotias 
tyttärensä oli joutunut käsi katkenneena 
odottamaan Auroran sairaalassa varsinaista 
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hoitoa 5% t ja pyytänyt asian tutkimista ja 
tilanteen pikaista korjaamista. Kaupungin-
hallitus päätt i lausuntonaan lääkintöhalli-
tukselle ilmoittaa sairaalan kirurgian osaston 
päivystystoiminnan tehostamiseksi suorite-
tuista virka- ja päivystysjärjestelyistä ja esit-
tää, ettei kirjeen tulisi antaa aihetta enem-
piin toimenpiteisiin (7.12. 3338 §). 

Merkittiin tiedoksi, e t tä lääkintöhallitus 
oli hyväksynyt kaupunginhallituksen esityk-
sen ja vahvistanut 3.2. Auroran sairaalan 
sairaansijamääräksi 392 kertomusvuoden 
alusta lukien siten, että eri osastoilla on sai-
raansijoja seuraavasti: 

Sairaan-
sijoja 

sisätautien osasto 138 
kirurgian osasto 88 
I lastentautien osasto 78 
I I lastentautien osasto 70 
lapsipsykiatrian osasto 18 
(12.1. 124 §, 16.2. 531 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Auroran sai-
raalan rakennusten n:o 4—8 ja 14—16 jäte-
vesien desinfioinnin järjestämistä koskevat 
10.11.1966 päivätyt piirustukset (12.1. 123 §). 

Helsingin maalaiskunnan kanssa tehtiin 
seuraava sopimus Auroran sairaalan lasten-
tautien 3 sairaansijan ja Laakson sairaalan 
3 sairaansijan käyttämisestä maalaiskunnan 
tarpeisiin: 

Sopimus 

Helsingin maalaiskunnan ja Helsingin 
kaupungin kanssa on tänään tehty seuraava 
sopimus: 

1) Kaupunki sitoutuu luovuttamaan Hel-
singin maalaiskunnan käytettäväksi viiden 
(5) vuoden ajaksi vuoden 1966 alusta lukien 
kolme (3) lastentautien sairaansijaa Auroran 
sairaalassa ja kolme (3) sairaansijaa Laakson 
sairaalassa. 

2) Sairaansijojen käytöstä maalaiskunta 
suorittaa potilaan itsensä suorittaman tai hä-

nen puolestaan maksettavan vahvistetun 
taksan mukaisen hoitomaksun lisäksi asian-
omaisen sairaalan vuotuisen tilinpäätöksen 
osoittaman nettotappion mukaisen korvauk-
sen, joka suoritetaan kaupungin kassaan tili-
vuotta seuranneen vuoden huhtikuun lop-
puun mennessä. 

Tämä sopimus, jota on tehty kaksi yhtä-
pitävää kappaletta, yksi kummallekin sopija-
puolelle, on voimassa toistaiseksi kolmen (3) 
kuukauden pituisin molemminpuolisin irti-
sanomisajoin (14.6. 1864 §). 

Kivelän sairaala. Kaupunginhallitus päätt i 
määrätä sairaalan johtajaksi ylilääk., prof. 
Mikko Virkkusen 1.4. lukien, joka oli valittu 
B 3 palkkausluokan ylilääkärin virkaan 1.3. 
lähtien (2.2. 364 §, 16.3. 832 §, 22.3. 888 §). 

Sairaalan B 3 palkkausluokkaan kuulu-
vaan tp. ylilääkärin virkaan valittiin apul. 
ylilääk., dos. Pentti Peltola 1.9. lukien kauin-
taan kertomusvuoden loppuun (31.8. 2377 §, 
yjsto 30.5. 6120 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli hyväksynyt eräät lääkärin- ym. virkojen 
palkkauksesta aiheutuneet kustannukset val-
tionapuun oikeuttaviksi (20.4. 1156 §, 1.6. 
1647 §). Sen sijaan lääkintöhallitus ei hyväk-
synyt 8.12.1966 lääkärien viransijaiseksi pal-
kattavaksi päätetyn tp. apulaislääkärin palk-
kauskustannuksia valtionapuun oikeutta-
viksi. Kaupunginhallitus määräsi ko. apulais-
lääkärin palkkaamisen lopetettavaksi (2.3. 
684 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli hyväksynyt kaupunginhallituksen 18.5. 
tekemän uuden esityksen oikeuden myöntä-
misestä Kivelän sairaalan sisätautien osaston 
tp. ylilääkärille hoitaa samanaikaisesti enin-
tään 4 erikoismaksuluokan potilasta (18.5. 
1462 §, 8.6. 1731 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, 
että Kivelän sairaalan sairaansijamääräksi 
vahvistettaisiin 1.2. lukien 390 siten, et tä 
sisätautien osasto käsittäisi 336, silmätautien 
osasto 22 sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien 
osasto 32 sairaansijaa. Samalla päätettiin lää-
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kintöhallitukselle esittää, että sairaalan kor-
va-, nenä- ja kurkkutautien osaston uudet 
huonetilat hyväksyttäisiin 1.2. lukien käy-
tettäviksi aiottuun tarkoitukseensa (2.2. 
361 §). Lääkintöhallitus vahvisti 16.2. sai-
raansijamäärän tehdyn esityksen mukaiseksi 
(2.3. 682 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi 15.12.1966 sai-
raaloiden toimintasuunnitelmatoimikunnan 
laatimat Kivelän ja Marian sairaalan kerto-
musvuoden toimintasuunnitelmat. Lääkintö-
hallitus oli ilmoittanut pitävänsä toiminta-
suunnitelmia hyväksyttävinä, mutta kiin-
nitti samalla huomiota siihen, että ko. sairaa-
loihin paikallissairaaloiden yleisten tehtävien 
mukaisesti otettaisiin etuoikeutettuina poti-
laat, jotka Helsingin yliopistollisessa keskus-
sairaalassa on tutkit tu tai joiden hoito ni-
menomaan siellä ei enää olisi tarpeellista. 
Kaupunginhallitus päätti merkitä lääkintö-
hallituksen kirjeen tiedoksi ja kehottaa sai-
raalalautakuntaa harkitsemaan järjestelyjen 
toteuttamista mahdollisuuksien mukaan 
(22.3. 887 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan käyttämään v:n 1964 talousarvioon 
Kivelän sairaalan huoltokeskuksen kunnos-
tamista varten merkitystä määrärahasta jäl-
jellä olevan osan, 39 000 mk, sekä sisällyttä-
mään työstä aiheutuvat kustannukset käyt-
tökustannusten osalta aikanaan tehtävään 
valtionapuanomukseen (25.5. 1549 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi rakennusvi-
laston laatimat rakennuksen n:o 25 katon ja 
henkilöhissien uusimista koskevat, 19.7.1966 
päivätyt pääpiirustukset työselityksineen ja 
kustannusarvioineen (8.6. 1735 §). 

Eräs ent. vs. sairaala-apulainen oikeutet-
tiin asumaan Kivelän sairaalan vuokra-
asunnossa vahvistettua vuokraa vastaan 
toistaiseksi, kuitenkin kauintaan 31.10. saak-
ka (yjsto 29.8. 6685 §). 

Yleisjaosto päätti että, Helsingin kaupungin 
sairaalan viranhaltijat -yhdistyksen vieraiksi 
saapuville Savonlinnan ja Lappeenrannan 
kaupunkien sairaaloiden viranhaltijoille, n. 

70 henkilölle, saatiin järjestää ruokailumah-
dollisuus Kivelän sairaalassa henkilökunnalta 
perittävää ateriakorvausta vastaan (yjsto 
20.6. 6298 §). 

Kivelän sairaalan tornitalon kerhohuo-
neesta n:o 1 kadonnut, tait. Igor Erikssonin 
maalaama värilitografia nro G 87 päätettiin 
poistaa sairaalan kalustoluettelosta (yjsto 
28.11. 7387 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintö-
hallitukselle, että Kivelän sairaalan B-torni-
taloon saataisiin järjestää n. 190 psykiatrisen 
potilaan hoito-osasto. Samalla kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa olevansa periaattees-
sa valmis, mikäli ko. järjestely hyväksyttäi-
siin, esittämään kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunki luopuisi käytössään olevista Kello-
kosken sairaalan 20 hoitopaikasta. Lääkintö-
hallitus ilmoitti myöhemmin, ettei sillä ollut 
periaatteessa huomauttamista ko. järjestelyn 
suhteen (18.5. 1460 §, 8.6. 1734 §). 

Sairaalalautakunta oli esittänyt, että eräis-
sä puisissa sairaalarakennuksissa olisi niiden 
palovaarallisuuden takia heti luovuttava pi-
tämästä vuodeosastoja. Tämä ei kuitenkaan 
vallitsevissa oloissa olisi mahdollista, mistä 
syystä lautakunta oli esittänyt, että sairaan-
sijoista luopuminen suoritettaisiin kolmessa 
vaiheessa, jolloin ensimmäisessä vaiheessa 
olisi poistettava potilaat Hesperian sairaalan 
rakennuksen nro 1 kolmannesta kerroksesta, 
yht. 15 potilasta, ja Kivelän sairaalan raken-
nuksen nro 14 puisesta yläkerrasta, yht. 53 
potilasta. Tämän johdosta olisi Kivelän sai-
raalan sisätautien osaston sairaansijamäärää 
alennettava 336rsta 283reen ja Hesperian sai-
raalan 551rstä 536reen. Kaupunginhallitus 
katsoi, ettei lautakunnan esitys toistaiseksi 
antanut aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin 
että lautakunta oikeutettiin tyhjentämään 
sopivaksi katsomanaan ajankohtana Hespe-
rian sairaalan em. tilat ja että lääkintöhalli-
tukselle esitettäisiin sairaalan sairaansijalu-
vun vahvistamista 536rksi. Sairaala virastoa 
kehotettiin tarvittaessa yhteistoiminnassa 
kiinteistöviraston kanssa tutkimaan kiireelli-
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sesti mahdollisuuksia hankkia sairaanhoito-
tarkoituksiin sopivia kiinteistöjä, kuten esim. 
opetustarkoituksista vapautuvia kouluja 
(12.10. 2773 §). Lääkintöhallitus oli 10.11. 
vahvistanut Hesperian sairaalan sairaansija-
luvuksi 536. Menetettyjen sairaansijojen kor-
vaamiseksi kaupunginhallitus oikeutti sai-
raalalautakunnan järjestämään toistaiseksi 
16.12. lukien päiväsairaanhoitotoiminnan 24 
potilasta varten Kivelän ja Hesperian sairaa-
loiden B-tornitalossa ja käyttämään tarkoi-
tukseen Hesperian sairaalan osaston 1/5 lak-
kauttamisen yhteydessä vapautuvaa henkilö-
kuntaa seuraavasti: y2 osastolääkäriä (A 29 
pl.), 1 apulaislääkäri (A 25), 1 osastonhoitaja 
(16.), 1 apulaisosastonhoitaja (14.), 2 mieli-
sairaanhoitajaa (12.), 1 sairaala-apulainen 
(5.) ja y2 sosiaalihoitajaa (17.). Lääkintöhalli-
tukselle päätettiin esittää, että päiväsairaala-
toiminta hyväksyttäisiin (23.11. 3177 §, 
14.12. 3400 §). 

Malmin sairaala. Kaupunginhallitus oi-
keutti sairaalalautakunnan palkkaamaan 
edelleen Malmin sairaalaan ulkopuolisia lail-
listettuja lääkäreitä siten, että arkipäivys-
tykseltä maksetaan 250 mk, lauantaipäivys-
tykseltä 300 mk ja sunnuntaipäivystykseltä 
400 mk sillä ehdolla, että sairaalan lääkärien 
palkkausmenoja varten merkitystä määrä-
rahasta säästyisi varoja tarkoitukseen tarvit-
tava määrä. Sairaalalautakunnan olisi 31.1. 
1968 mennessä annettava selvitys kaupun-
ginhallitukselle lääkäreistä, jotka olivat osal-
listuneet päivystykseen ja järjestelystä aiheu-
tuneista kustannuksista (19.1. 207 §). Aikana 
1.10.—31.12.1966 osallistui sairaalan päivys-
tykseen 6 ulkopuolista lääkäriä, tällöin suori-
tettiin 12 arkipäivystystä, 3 lauantaipäivys-
tystä ja 3 sunnuntaipäivystystä (9.2. 435 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli kaupunginhallituksen esityksestä 15.3. 
vahvistanut sanotusta päivämäärästä lukien 
Malmin sairaalan sairaansijamääräksi 170 
siten, että kiiurgian osastossa on 96 ja sisä-
tautien osastossa 74 sairaansijaa (9.3. 750 §, 
30.3. 966 §). 

Lääkintöhallitus oli esittänyt korkeimmal-
le hallinto-oikeudelle, että se purkaisi lää-
kintöhallituksen tekemät Malmin ja Marian 
sairaalain uudisrakennus- ja peruskorjaus-
töiden v:ien 1948—1959 valtionapua koske-
vat päätökset. Korkein hallinto-oikeus oli 
tutkinut lääkintöhallituksen esitykset ja hy-
lännyt ne. Lääkintöhallitus hyväksyi Malmin 
sairaalan em. vuosien uudisrakennus- ja pe-
ruskorjaustyöt valtionapuun oikeuttaviksi 
3 380 766 mk:n suuruisina, josta valtionapu 
oli 863 789 mk ja Marian sairaalan osalta 
5 196 108 mk:n suuruisina, josta valtionapu 
oli 1 556 438 mk. Valtionapu maksettiin kol-
messa erässä. Maksatuksen aikana lääkintö-
hallitus katsoi, että se oli hyväksynyt esitetyt 
kustannukset liian suurina valtionapuun oi-
keuttaviksi menoiksi ja vähentänyt viimeisen 
maksatuksen yhteydessä Malmin sairaalan 
osalta 47 904 mk ja Marian sairaalan osalta 
128 536 mk. Lääkintöhallitus oli sittemmin 
ilmoittanut esittävänsä v:n 1967 lisämeno-
arvioon määrärahan ko. valtionavustuksen 
loppuosan suorittamiseksi. Merkittiin tie-
doksi (22.3. 889 §). 

Sairaalan Ford Taunus -merkkinen paketti-
auto päätettiin luovuttaa Suomen Auto 
Oy:lle 1 250 mk:n hinnasta osamaksuna Ford 
Transit 850 Van -merkkistä pakettiautoa 
ostettaessa (yjsto 7.3. 5485 §). 

Marian sairaalaan päätettiin valtionapu-
asian ratkaisua odottamatta palkata kerto-
musvuoden loppuun saakka kirurgian osaston 
lääkäri vajauksesta aiheutuvaa lisäpäivystys-
tä vastaava määrä ulkopuolisia laillistettuja 
lääkäreitä korvausta vastaan, joka arkipäi-
vystykseltä on 250 mk, lauantaipäivystyk-
seltä 300 mk ja sunnuntaipäivystykseltä 
400 mk. Tarkoitukseen saatiin käyttää osas-
tolääkärien palkkausmenoja varten merki-
tyistä määrärahoista vastaavana aikana syn-
tyviä säästöjä. Lääkintöhallitukselle päätet-
tiin esittää, että järjestely hyväksyttäisiin 
valtionapuun oikeuttavaksi. Kaupunginhal-
litukselle olisi 31.1.1968 mennessä annettava 
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selvitys niistä lääkäreistä, jotka olivat osal-
listuneet päivystykseen (29.6. 1983 §). 

Kertomusvuoden kesä-heinäkuun ajaksi 
vahvistettiin kirurgian osastossa suoritettava, 
kaupunginvaltuuston v. 1946 päivystystyön 
järjestelystä kaupungin virastoissa tekemän 
3a) kohdan mukainen apulaislääkäripäivystys 
sellaiseksi, että tähän päivystykseen osallis-
tuvat apulaislääkärin lisäksi samanaikaisesti 
myös osastossa viransijaisina toimivat lääke-
tieteen kandidaatit. Tarkoitukseen saatiin 
käyttää ao. tileille syntyviä säästöjä (6.7. 
2049 §). 

Marian sairaalaan päätettiin valtionapu-
asian ratkaisua odottamatta palkata viiden 
10. pl:aan kuuluvan tp. laboratorioteknillisen 
apulaisen sijasta viisi 13. pliaan kuuluvaa tp. 
laboratoriohoitajaa (2.2. 341 §). 

Sairaalan isotooppikonsultantin palkkioksi 
vahvistettiin 18 mk tunnilta 1.3. lukien (2.3. 
687 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli hyväksynyt seuraavien lääkärien palkkaa-
misesta aiheutuvat kustannukset valtion-
apuun oikeuttaviksi: yksi A 29 palkkausluok-
kaan kuuluva erikoislääkäri ja yksi A 24 
palkkausluokkaan kuuluva apulaislääkäri 
sekä yhden A 29 palkkausluokkaan kuuluvan 
anestesialääkärin viran muuttamisen A 28 
palkkausluokkaan kuuluvaksi osastolääkärin 
viraksi 1.11.1966 lukien (20.4. 1152 §, 18.5. 
1463 §). 

Marian sairaalan toimintasuunnitelman 
hyväksyminen, ks. Kivelän sairaala. 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
kaupunginhallituksen esityksestä vahvisti 
1.11.1965 lukien Marian sairaalan sairaan-
sijamääräksi 402, näistä sisätautien osastolla 
224, joista 135 Laakson sairaalasta yleissai-
rauksien hoitoon saaduissa tiloissa ja kirur-
gian osastossa 178 sairaansijaa (25.5. 1550 §, 
22.6. 1907 §). Sittemmin kaupunginhallitus 
päätti esittää lääkintöhallitukselle, että sai-
raalan uudeksi sairaansijaluvuksi vahvistet-
taisiin 1.11.1967 lukien 339 siten, että sisä-

tautien osastossa on 221 ja kirurgian osas-
tossa 178 sairaansijaa (28.12. 3548 §). 

Vuosien 1948—1959 uudisrakennus- ja 
peruskorjaustöiden valtionapu, ks. Malmin 
sairaala. 

Marian sairaalan erään viranhaltijan leski 
oikeutettiin asumaan tyttärineen sairaalan 
Nousiaistentie 3:ssa sijaitsevassa vuokra-
asunnossa vahvistettua vuokraa vastaan 
edelleen 1.3. lukien, kuitenkin kauintaan 
31.8. saakka (2.3. 683 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
lääketieteelliselle keskuskirjastolle päätettiin 
luovuttaa korvauksetta Marian sairaalan 
käsikirjastossa olevaa, vanhempaa lääketie-
teellistä kirjallisuutta sairaalan johtajan har-
kinnan mukaan sillä ehdolla, että kirjojen 
vastaanottaja vastaa niiden pakkaus- ja kul-
jetuskustannuksista (yjsto 19.9. 6817 §). 

Autoilija Sakari Helmiselle päätettiin suo-
rittaa hänen autolleen Marian sairaalan pi-
halla sattuneen vahingon korvauksena yht. 
356 mk tavanmukaisilla ehdoilla (yjsto 11.4. 
5747 §). 

Hesperian sairaala. Kaupunginhallitus hy-
väksyi 10 apuhoitajan palkkaamisen Hespe-
rian sairaalaan kertomusvuoden ajaksi odot-
tamatta ratkaisua valtionapuasiassa. Lää-
kintöhallitukselle päätettiin esittää henkilö-
kuntajärj estelyn hyväksymistä valtionavun 
osalta (29.6. 1984 §). 

Kaupunginhallitus esitti 10.8.1967 lää-
kintöhallitukselle, että Hesperian sairaalan 
Eeg-toimintayksikkö vahvistettaisiin kliini-
sen neurofysiologian osastoksi. Lääkintöhalli-
tus ilmoitti 8.11., ettei sillä ollut huomautta-
mista esityksen johdosta, koska sairaalan 
Eeg-laboratorio oli 3.7. hyväksytty kliinisen 
neurofysiologian opetussairaalaksi (10.8. 
2137 §, 7.12. 3335 §). 

Hesperian sairaalaan päätettiin hankkia 
kaksi Salora-Boston 14 -merkkistä televisio-
vastaanotinta. Tarkoitukseen saatiin käyttää 
enintään 1 639 mk (yjsto 9.5. 5960 §). 

Kaupunginhallitus päätti, tyytyen lää-
kintöhallituksen päätökseen Hesperian sai-
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raalan v:n 1961 kunnossapito- ja käyttökus-
tannusten valtionavusta, merkitä sen tie-
doksi. Valtionapua oli saatu 27 331 mk anot-
tua vähemmän ja koskivat vähennykset Ki-
velän ja Hesperian sairaaloiden yhteisten vir-
kojen palkkausmenoja (16.2. 529 §). 

Hesperian sairaalan rakennuksessa n:o 1 
päätettiin suorittaa välttämättömät maa-
laus- ja kunnostustyöt ja käyttää tarkoituk-
seen enintään 100 000 mk v:n 1964 talous-
arvioon rakennuksen peruskorjaustyötä var-
ten merkitystä määrärahasta (29.6.1980 §). 

Hesperian sairaalan potilaille järjestetyn 
viihdytystilaisuuden yhteydessä särkyneen 
heijastuskoneen korjauskustannuksista pää-
tettiin omistajalle suorittaa 43 mk (yjsto 
30.5. 6124 §). 

Kallion osasto. Kaupunginhallitus päätt i 
tyytyä valtioneuvoston päätökseen Hesperian 
sairaalan Kallion osaston apulaisylilääkärin 
palkkaukseen myönnettävää valtionapua 
koskevassa asiassa (16.3. 830 §). 

Haagan osasto. Kaupunginhallitus kehotti 
v. 1965 sairaalalautakuntaa antamaan kau-
punginhallitukselle selvityksen Haagan osas-
ton henkilökunnan ja toiminnan välisestä 
suhteesta sen jälkeen, kun osasto olisi ollut 
toiminnassa n. vuoden. Lautakunnan ilmoi-
tuksen mukaan hoidettiin osastossa v. 1966 
potilaita seuraavasti: kuntouttamislaitok-
sessa naispotilaita 32 ja miespotilaita 52, 
keskim. hoitopäiviä potilasta kohti 76.1 
naisten ja 106.3 miesten osalta, päiväsairaa-
lassa vastaavasti 31 ja 44, hoitopäiviä 73.9 ja 
83.5 sekä yösairaalassa 10 ja 21, hoitopäiviä 
33.4 ja 84. Tilasto oli laadittu potilaan en-
simmäisen hoitokerran perusteella. Kuntout-
tamislaitoksen toiminta oli vastannut tarkoi-
tustaan. Suurimpana vaikeutena oli ollut 
jatkuvan työllisyyden turvaaminen. Päivä-
sairaalaosaston palvelusten kysyntä oli koko 
toiminta-ajan kasvanut ja voitiin osastolla 
saatujen kokemusten perusteella hoitaa mo-
nenlaisia psyykkisiä häiriötiloja. Yösairaala-
osaston toiminta oli myös pääkohdiltaan vas-
tannut tarkoitustaan, mutta kotiuttamista 

oli haitannut kaupungissa vallitseva asunto-
pula ja sopivien asuntolapaikkojen puute. 
Sekä lääkäri- että psykologityövoimaa ja 
muuta henkilökuntaa tarvittaisiin enemmän. 
Selvitys merkittiin tiedoksi (22.3. 891 §). 

Nikkilän sairaala. Kaupunginhallitus uu-
disti Nikkilän sairaalan tp. ylilääk. Eero Hel-
laakosken virkamääräyksen 1.1.1967 alkaen 
toistaiseksi, kuitenkin kauintaan ko. vuoden 
loppuun. Merkittiin tiedoksi, että lääkintö-
hallitus oli antanut lääket.lis. Hellaakos-
kelle määräyksen sairaalan tp. ylilääkärin 
virkaan (26.1. 277 §, 16.2. 530 §). 

Nikkilän sairaalaan päätettiin valtionapu-
asian ratkaisua odottamatta palkata yhden 
10. pl:aan kuuluvan tp. laboratorioteknillisen 
apulaisen sijasta yksi 13. pl:aan kuuluva tp. 
laboratoriohoitaja. Järjestely saatiin toteut-
taa asianomaisen saavutettua laboratorio- tai 
röntgenhoitajan pätevyyden, aikaisintaan 
kuitenkin 1.2. alkaen (23.2. 591 §). 

Sairaalan hammaslääkärin kuukausipalk-
kioksi vahvistettiin 885 mk, pastorin kuu-
kausipalkkioksi 235 mk, molemmat 1.3. lu-
kien ja urkurin palkkioksi 1.9. lukien 200 
mk/kk (23.2. 588 §, 24.8. 2271 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Nikkilän 
sairaalan yhteydessä toimivan mielisairaan-
hoitokoulun niiltä oppilailta, jotka aloittavat 
opintonsa 1.1.1968 jälkeen, peritään korvaus 
asunnosta ja ruoasta sekä mahdollisista muis-
ta etuuksista samojen periaatteiden mukai-
sesti kuin kaupungin sairaanhoitajakoulussa 
(28.9. 2628 §, 30.11. 3249 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli vahvistanut Nikkilän sairaalan sairaan-
sijaluvun kertomusvuoden ajaksi 1 044:ksi ja 
v:n 1968 ajaksi 985:ksi (4.1. 47 §, 23.11. 
3178 §, 21.12. 3479 §). 

Kaupungin ja lääkintöhallituksen kesken 
päätettiin tehdä lääkintöhallituksen esityk-
sen mukainen jäljempänä oleva sopimus mie-
lentilatutkimusten suorittamisesta Nikkilän 
sairaalassa: 

Lääkintöhallituksen ja Helsingin kaupun-
gin välillä on tänään tehty toukokuun 2 päi-
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vänä 1952 annetun mielisairaslain 9 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettu seuraava sopimus mie-
lentilatutkimusten järjestämisestä Nikkilän 
sairaalassa. 

1) Helsingin kaupunki sitoutuu siihen, että 
Nikkilän sairaalaan otetaan mielentilan tut-
kimusta varten henkilöitä niiden perusteiden 
mukaisesti, joista toukokuun 2 päivänä 1952 
annetussa mielisairaslaissa säädetään, kui-
tenkin sillä rajoituksella, että tutkimukseen 
otettavien henkilöiden tulee olla naisia, joi-
den kotipaikka on Helsingin kaupunki. 

2) Mikäli mielentilatutkimukseen lähetetty 
henkilö on vangittuna, sijoitetaan hänet tut-
kimuksen ajaksi sairaalan suljetulle osastolle. 
Sairaalalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta 
ryhtyä erikoistoimenpiteisiin tällaisten poti-
laiden vartioinnin järjestämiseksi. 

3) Rikoksesta syytettyjen mielentilan tut-
kimuksia suoritetaan sairaalassa vuosittain 
enintään neljä. 

4) Tässä sopimuksessa tarkoitetuista mie-
lentilatutkimuksista kaupungille aiheutuvat 
kustannukset, sikäli kuin ne koskevat rikok-
sesta syytettyä, samoin kuin kustannukset 
mielisairaslain 35 §:ssä tarkoitetusta mieli-
sairaalahoidosta, joka annetaan Nikkilän 
sairaalassa, korvaa kokonaisuudessaan val-
tio. Edellä mainitusta tutkimuksesta ja hoi-
dosta suoritettava täysi korvaus lasketaan 
huoltopäivää kohti Nikkilän sairaalan saman 
vuoden tilinpäätöksen osoittamien keskimää-
räisten käyttökustannusten mukaisesti. Lää-
kintöhallitus suorittaa edellä mainitun kor-
vauksen kaupungin toimesta laaditun laskel-
man perusteella tilivuotta seuraavan huhti-
kuun loppuun mennessä kaupungin posti-
siirtotilille n:o 84874. 

5) Tämä sopimus, jota on tehty kaksi 
yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin 
sopijapuolelle, on voimassa toistaiseksi ja voi-
daan se purkaa noudattaen kolmen kuukau-
den irtisanomisaikaa (2.3. 685 §). 

Nikkilän sairaalan vs. johtaja ylilääk. 
Oscar Parland oli pyytänyt huoltolautakun-
nan suostumusta lautakunnan holhouksessa 

olevan neljän potilaan osallistumiseen Espan-
jaan aikana 30.3.—13.4. tehtäväksi suunni-
teltuun kuntouttamismatkaan. Lautakunta 
oli 17.3. antanut suostumuksensa sillä eh-
dolla, että kaupunki sitoutuu vastaamaan 
matkan aikana niistä mahdollisesti aiheutu-
vista vahingoista, joista ei saada korvausta 
potilaiden omista varoista eikä muullakaan 
tavoin ja joista lautakunta potilaiden holhoo-
jana saattaa joutua vastaamaan. Henkilö-
asioita ja sosiaalitointa johtava vs. apulais-
kaupunginjohtaja katsoi, että lautakunnalla 
oli katsottava olevan oikeus anotun suostu-
muksen antamiseen. Huomioon ottaen vas-
tuuvelvollisuuden taloudellisen merkityksen 
sekä sen, ettei lautakunnalla ollut määrä-
rahoja, joista se tarvittaessa voisi myöntää 
varoja ko. tapauksissa, olisi kaupunginhalli-
tuksen kuitenkin ilmoitettava suhtautumi-
sestaan suostumusten antamiseen. Asiamies-
toimisto katsoi, että mahdollinen vastuu jäisi 
sairaalaviranomaisia ja hoitohenkilökuntaa 
koskevaksi, joten kaupunginhallitus voisi 
suhtautua myönteisesti huoltolautakunnan 
antamiin suostumuksiin. Kaupunginhallitus 
päätti hylätä lautakunnan ehdotuksen sitou-
muksen antamisesta, mutta samalla ilmoit-
taa, ettei kaupunginhallituksella ollut huo-
mautettavaa lautakunnan 17.3. antamien 
suostumusten suhteen, jotka koskivat Nikki-
län sairaalan eräiden potilaiden osallistumista 
em. matkaan (22.3. 914 §). Merkittiin tiedoksi 
selostukset Nikkilän ja Hesperian sairaaloi-
den eräiden potilaiden kuntoutusmatkoista 
Espanjaan (14.9. 2513 §). 

Nikkilän sairaalaan päätettiin hankkia 
enintään 846 mk:n hintainen 23" Kuba Ariane 
-merkkinen tele visio vastaanotin (yjsto 5.9. 
6722 §). 

Palolaitoksen Scania-Vabis -merkkinen pa-
loauto AG-184 päätettiin poistaa liikenteestä 
ja laitoksen kirjanpidosta sekä luovuttaa 
autoon kiinteästi kuuluvine moottoriruiskui-
neen, imuletkuineen ja siivilöineen korvauk-
setta Nikkilän sairaalan hallintaan kuitenkin 
siten, että sairaala palauttaa auton palolai-
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tokselle silloin, kun sitä ei enää käytetä sam-
mutustehtävissä (yjsto 10.10. 7015 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin huolehti-
maan yhteistoiminnasta Sipoon kunnanhalli-
tuksen kanssa kaupungin ja Sipoon kunnan 
asettaman vesihuoltokomitean esityksen mu-
kaisesti vesilain 10 luvun 24 §:ssä tarkoitetun 
luvan hakemisesta viimeistään 30.6. mennes-
sä ao. vesioikeudelta Nikkilän sairaalan ja 
Nikkilän rakennuskaava-alueen j ätevesien 
johtamiseksi Sipoonjokeen (22.6. 1912 §, 
12.10. 2762 §). Kaupunginhallitus oikeutti 
sairaalalautakunnan suorituttamaan yhtei-
sen jäteveden puhdistuslaitoksen rakentami-
seksi ja vesihuollon järjestämiseksi em. 
aluetta varten tarvittavat tutkimukset käyt-
täen tarkoitukseen jo myönnetyn määrära-
han lisäksi enintään 7 500 mk v:n 1964 ta-
lousarvioon merkityistä ao. määrärahoista 
(14.16. 1863 §). 

Sairaalan eri rakennuksissa suoritettavia 
palolaitoksen edellyttämiä paloturvallisuus-
töitä varten myönnettiin 171 600 mk (11.5. 
1383 §). 

Nikkilän sairaalan rakennuksen n:o 9 
muutostyötä varten osoitetusta määrärahasta 
päätettiin käyttää 2 200 mk Ängslott-nimi-
sen tilan liittämisestä Sipoon kunnan vesi- ja 
viemäriverkostoon aiheutuvien liittymismak-
sujen suorittamista sekä pääjohtojen ja kiin-
teistön välisten johtojen asentamista varten. 
Lääkintöhallitukselle päätettiin samalla esit-
tää, että rakennuksen n:o 9 peruskorjaustyö 
hyväksyttäisiin valtionapua koskevaan ylei-
seen suunnitelmaan (14.6. 1853 §, 26.10. 
2893 §). 

Sairaalan asuinrakennusten n:o 43—44 
muuttamista varten keskuslämmitteiseksi 
myönnettiin 31 000 mk (16.2. 501 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Nikkilän sai-
raalan konekeskuksen lisätyöt kustannuksil-
taan 27 800 mk:n määräisinä (16.11. 3104 §). 

Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi ark-
kitehtien Aili ja Niilo Pulkan laatimat, 25.3. 
päivätyt sairaalan uusien asuinrakennusten 
sekä autotallirakennuksen pääpiirustukset. 

Rakennushankkeen toteuttamista varten 
myönnettiin 2.2 92 mmk. Työ saatiin aloittaa 
sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto 
oikeuttaa suorittamaan sen valtionapuasian 
ratkaisua odottamatta (1.6. 1648 §). Vielä hy-
väksyttiin rehu- ja kalustovajan 25.5. päivä-
tyt pääpiirustukset (21.9. 2573 §). 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen il-
moitus potilasrakennuksen n:o 9 peruskor-
jausta koskevien luonnospiirustusten hyväk-
symisestä. Rakennuksen pääpiirustukset kus-
tannusarvioineen ja seikkaperäisine raken-
nusselityksineen päätettiin lähettää lääkintö-
hallituksen hyväksyttäviksi (23.11. 3180 §). 

Seuraavat rakennukset päätettiin purkaa 
tarpeettomina: Ruxin asuntoalueella oleva 
puinen asuinrakennus ja sairaalan maatilan 
entinen saunarakennus (yjsto 11.4. 5745 §, 
5.9. 6720 §). 

Mielisairaanhoitajaliiton Nikkilän osastolle 
myönnettiin 500 mk:n suuruinen avustus sai-
raalan hoitohenkilökunnan loma- ja virkis-
tystarkoituksiin käytettäväksi (yjsto 23.5. 
6050 §). 

Psykiatrinen huoltotoimista. Kaupungin-
hallitus oikeutti sairaalalautakunnan käyttä-
mään talossa Fredrikinkatu 38 sijaitsevaa, 
kaupungin omistamaa osakehuoneistoa A 12 
psykiatristen potilaiden asuntolana. Poti-
laalta perittävä vastike määrättiin 80 mk:ksi 
/kk ja talossa Toinen linja 10 A 18 olevan 
asuntolan potilailta 75 mk:ksi/kk (26.1. 279 §, 
7.9. 2428 §). Edelleen päätettiin talossa Lato-
kartanontie 14 sijaitsevaa Malmin sairaalan 
henkilökunnan asuntolakäytöstä vapautu-
nutta rakennusta käyttää 1.1.1968 lukien 
psykiatristen miespotilaiden asuntolana. 
Asuntolaa varten päätettiin palkata työsopi-
mussuhteinen talonmieskaitsija 8. pl:n mu-
kaisella palkalla ja puolipäivätoiminen sii-
vooja 5. pl:n mukaista palkkaa vastaavin 
palkkaeduin ao. määrärahoja ylittämättä 
(28.12. 3551 §). 

Röykän sairaalassa päätettiin järjestää 
15.6. lukien enintään 15 päivänä kk:ssa klo 
15—20 välisenä aikana sairaanhoitajien va-
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rallaolopäivystys, josta huolehtivat yli-
hoitaja, osastonhoitaja ja 1—2 apulais-
osastonhoitajaa siten, että päivystystä suo-
rit taa yksi viranhaltija kerrallaan, kaupun-
ginvaltuuston päivystystyön järjestelystä v, 
1946 tekemän päätöksen 2) b kohdan, ver-
rat tuna 1) b kohtaan, mukaisesti (8.6.1736 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli hyväksynyt sairaalan asuinrakennuksen 
ja autovajan luonnospiirustukset. Yleisten 
töiden lautakuntaa ja sairaalalautakuntaa 
kehotettiin pääpiirustuksia laadittaessa otta-
maan huomioon rakennushallituksen esittä-
mät huomautukset (2.2. 362 §). 

Piritan sairaalan konsultoivalle yleislääkä-
rille päätettiin suorittaa potilaiden ja henki-
lökunnan yleissairauksien hoidosta 335 mk/kk 
1.2. lukien. Sairaalan taloudenhoidosta mak-
settava kuukausipalkkio päätettiin korottaa 
151 mk:aan (22.6. 1908,1906 §). 

Laakson sairaalan B 3 palkkausluokkaan 
kuuluvaan ylilääkärin virkaan valittiin apul. 
prof. Olli Heinivaara 10.4. lukien tavanmu-
kaisilla ehdoilla. Lääkintöhallitus antoi hä-
nelle määräyksen virkaan (16.2. 533 §, 5.5. 
1310 §). 

Sairaalaan päätettiin toistaiseksi palkata 
konsultoiva laboratoriolääkäri enintään 30 
t:ksi viikossa, tuntipalkka 18 mk 1.3. lukien 
(23.2. 590 §). 

Laakson sairaalan tuberkuloositoimiston 
konsultoivan neuropsykiatrin palkkio vah-
vistettiin 1.12. lukien seuraavaksi: perus-
teellisesta neurologisesta tai psykiatrisesta 
tutkimuksesta 32 mk ja potilaan uusintatar-
kastuksesta 19 mk (30.11. 3250 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan palkkaamaan Laakson sairaalaan 
seitsemän 10. pl:n tp. laboratorioteknillisen 
apulaisen sijasta seitsemän 13. pl:n tp. labo-
ratoriohoitajaa, viiden 10. pl:aan kuuluvan 
tp. röntgenteknillisen apulaisen sijasta viisi 
13. pl:aan kuuluvaa tp. röntgenhoitajaa ja 
yhden 10. pl:n tp. röntgenteknillisen apulai-
sen sijasta yhden 7. pl:n tp. filminkehittäjän. 
Virkajärjestelyt saatiin suorittaa sitä mukaa 

kuin asianomaiset saavuttaisivat laboratorio-
tai röntgenhoitajan pätevyyden, kuitenkin 
aikaisintaan 1.2. lukien (2.2. 341 §, 23.2. 
591 §). 

Kaupunginhallitus kumosi sairaalalauta-
kunnan 2.9.1966 tekemän päätöksen, joka 
koski sairaalan erään mekaanikon erotta-
mista (2.3. 686 §). 

Sairaalan konepääll. Pauli Hentuselle pää-
tettiin suorittaa 200 mk:n suuruinen erillinen 
kuukausikorvaus hänen suorittamastaan yli-
työstä 1.2. lukien ja kauintaan kertomusvuo-
den loppuun (20.4. 1158 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
lääkintöhallituksen päätöksen, jolla Laakson 
sairaalan ja Hangonkadun hoitokodin eräi-
den viranhaltijain palkkauksesta aiheutuvat 
menot oli hyväksytty valtionapuun oikeutta-
viksi kustannuksiksi. Päätökseen päätettiin 
tyytyä (9.11. 3042 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintö-
hallitukselle, että kaupunki oikeutettaisiin 
käyttämään enintään 30 Helsingin tuberku-
loosipiirin keskusparantolan sairaansijaa tu-
berkuloosiasetuksen 21 §:ssä tarkoitettujen 
ei-tuberkuloottisten keuhkosairaiden potilai-
den hoitamiseen. Lääkintöhallitus suostui 
esitykseen 2.5. (16.3. 829 §, 11.5. 1386 §). 

Edesmenneen leskirva Hellä Salmion tytär 
Sirkka Liirre oli lääninhallitukselta anonut, 
että hänet vapautettaisiin maksamasta hänen 
äidilleen Laakson sairaalassa annetusta hoi-
dosta maksamatta oleva määrä 452 mk, min-
kä suorittamiseksi oli toimitettu ulosmittaus. 
Tämän täytäntöönpano oli kuitenkin keskey-
tet ty siksi, kunnes valitus olisi ratkaistu. 
Huoltoapulain 4. luvun mukaan on yksityi-
seen elatusvelvolliseen kohdistettu korvaus-
hakemus pantava vireille viimeistään huolto-
avun antamista seuraavan kalenterivuoden 
aikana ja käsittelee sen elatusvelvollisen 
kotipaikan lääninhallitus. Koska korvaus-
vaatimusta ei ollut tehty laillisessa järjestyk-
sessä, vaan oli saamisen perimiseksi toimi-
tettu suoraan ulosmittaus valittajan palkas-
ta, esitti asiamiestoimisto, että maksuunpano 
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kumottaisiin. Kaupunginhallitus päätti esit-
tää maistraatille, asiamiestoimiston lausun-
non mukaisesti, että sairaalamaksun mak-
suunpano kumottaisiin (16.11. 3100 §). 

Lääkintöhallitus antoi 10.3.1966 päätök-
sensä Laakson sairaalan tuberkuloosiosasto-
jen kunnossapito- ja käyttökustannuksista 
v:lta 1963, joiden osalta valtionapu vahvis-
tettiin 2 541 767 mk:ksi. Vähennys, 234 077 
mk, aiheutui siitä, että lääkintöhallitus oli 
katsonut sairaalan hallintorakennuksen v. 
1963—1966 tehdyt muutostyöt rakennuksen 
peruskorjaustöiksi, joita varten ei voida 
myöntää valtionapua käyttökustannusten 
muodossa. Kaupungin kanta taas oli se, että 
kyseessä oli vuosikorjaustyö, joka vanhan 
ja suuren rakennuksen kysymyksessä ollen 
oli jaettu usean vuoden osalle. Korkein hal-
linto-oikeus oli 30.1.1967 antamassaan pää-
töksessä katsonut, että muutostyöt oli tehty 
myös sairaalaan perustettuja sisätautiosas-
toja varten. Kun lääkintöhallitus ei ennen 
asian ratkaisemista ollut hankkinut asian-
mukaista selvitystä siitä, mitä muutostöitä 
rakennuksessa oli tehty ja miten ne jakau-
tuivat tuberkuloosi- ja sisätautiosastojen 
kesken, korkein hallinto-oikeus oli kumonnut 
lääkintöhallituksen päätöksen sen valituk-
senalaiselta osalta ja palauttanut asian tältä 
osin lääkintöhallituksen uudelleen käsiteltä-
väksi. Lääkintöhallitus oli ilmoittanut 4.4. 
laskeneensa uudelleen käyttötalousmenojen 
valtionavun v:lta 1963. Tällöin oli muutos-
töistä aiheutuneet kustannukset jaettu tu-
berkuloosi- ja sisätautiosastojen kesken ja 
lääkintöhallitus oli päättänyt suorittaa jo 
maksetun ennakon lisäksi valtionapua vielä 
43 842 mk. Kun korkeimman hallinto-oikeu-
den kanta korjauskustannusten perusluon-
teen määrittelystä käyttö- tai perustamis-
kustannuksiin oli edelleenkin avoin ja kau-
pungin osalta ajankohtainen paitsi ko. työn 
vuosille 1964—1967 lankeavien kustannusten 
osalta myös sairaalan potilasrakennuksen 
käynnissä olevan korjaustyön takia, olisi lää-
kintöhallituksen päätöksestä sairaalaviraston 

mielestä valitettava. Vastaisten valtionavus-
tusten anomisen takia olisi saatava korkeim-
man hallinto-oikeuden ratkaisu siitä, minkä-
luonteiset korjaustyöt ovat todella lain tar-
koittamia käyttö- tai perustamiskustannuk-
sia. Kaupunginhallitus kehotti asiamiestoi-
mistoa hakemaan muutosta lääkintöhallituk-
sen päätökseen tuberkuloosiosastojen v:n 
1963 kustannusten valtionavusta (13.4. 
1095 §, 11.5. 1388 §). Samaten kaupungin-
hallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa 
valittamaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
lääkintöhallituksen päätöksestä, joka koski 
sisätautiosastojen v:n 1963 kunnossapito- ja 
käyttökustannuksiin myönnettävää valtion-
apua siltä osin, kuin se koskee hallintoraken-
nuksen muutostöistä aiheutuneita kustan-
nuksia (8.6. 1738 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää yht. 
924 300 mk Laakson sairaalan itäisen potilas-
paviljongin peruskorjaustöitä varten (10.8. 
2136 §, 16.11. 3089 §) ja hyväksyä sairaalan 
happikeskuksen v. 1966 päivätyt pääpiirus-
tukset sekä myöntää työn suorittamista var-
ten 171 500 mk (14.6. 1853 §). 

Tuberkuloosipiirien Liitto oli esittänyt, 
että parantoloiden yleissairausosastojen lää-
käreille annettaisiin oikeus hoitaa erikois-
maksuluokan potilaita, minkä johdosta kau-
punginhallitus päätti ilmoittaa, että Helsin-
gin kaupungin tuberkuloosipiirin keskussai-
raalassa, Laakson sairaalassa, toimivat yleis-
sairaalaosastot on luovutettu Marian sairaa-
lan sisätautien osastoryhmän käyttöön. Osas-
tojen sisätautien erikoislääkäreille oli jo 
myönnetty oikeus hoitaa myös erikoismaksu-
luokan potilaita, koska nämä osastot toimi-
vat paikallissairaalain osastoina eivätkä siten 
kuuluneet tuberkuloosilain piiriin. Näin ollen 
ei pidetty aiheellisena ryhtyä toimenpiteisiin 
erikoismaksuluokan aikaansaamiseksi Hel-
singin tuberkuloosipiirin keskusparantolaan 
(26.1. 276 §). 

Tuberkuloositoimiston huoltolääk. Hilkka 
Heikkilälle päätettiin maksaa 1.1.1968 alkaen 
30 mk kultakin täydeltä työtunnilta sään-
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nöllisen työajan ulkopuolella suoritetusta 
konsultaatiosta Nikkilän sairaalassa sekä 
korvauksena oman auton käyttämisestä 15 
mk kaupungin ja Nikkilän sairaalan välistä 
edestakaista matkaa kohti tai linja-autoa 
käytettäessä todelliset matkakustannukset 
(7.12. 3333 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli 24.4. hyväksynyt yhden 8. pl:n tp. toi-
mistoapulaisen palkkaamisesta aiheutuneet 
kustannukset valtionapuun oikeuttaviksi 1.1. 
lukien (5.5. 1312 §). 

Kaupunginhallitus anoi v. 1961 suoritettu-
jen tuberkuloositoimiston irtaimistohankin-
tojen hyväksymistä valtionavun suoritta-
mista koskevaan yleiseen suunnitelmaan 
109 565 mk:n määräisinä. Lääkintöhallituk-
sen esityksestä sisäasiainministeriö oli hy-
väksynyt hankinnat 77 477 mk:n määräisinä. 
Tähän päätökseen kaupunki haki muutosta 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka ku-
mosi päätöksen ja palautti asian sisäasiain-
ministeriön uudelleen käsiteltäväksi (5.10. 
2694 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyen sisä-
asiainministeriön päätökseen tuberkuloosi-
toimiston v:n 1964 perushankintojen valtion-
avusta merkitä sen tiedoksi (19.1. 209 §). 

Asuntolat. Kaupunginhallitus vahvisti ta-
lossa Loviisankatu 6—8 sijaitsevan tuberku-
loottisten toipilaiden asuntolan asukkailta 
perittävän vuokran enintään 75 mk:ksi/kk 
I.1.1968 lukien (14.12. 3402 §). 

Talon korjaustöiden suorittamista varten 
kaupunginhallitus myönsi 200 000 mk (1.6. 
1646 §). 

Hangonkadun hoitokoti. Kaupunginhallitus 
hyväksyi talorakennusosaston laatimat, 17. 
II.1966 päivätyt Tammisaarenkatu 3—7:n 
asuintalon muutostöiden pääpiirustukset. 
Työhön saatiin käyttää enintään 360 000 mk 
ja saatiin se aloittaa valtionapuasian ratkai-
sua odottamatta. Lääkintöhallitus hyväksyi 
periaatteessa kaupunginhallituksen esityksen 
Tammisaarenkatu 3—7:ssä sijaitsevan asun-
tolan liittämisestä Hangonkadun hoitokotiin 

muutettuna 48 hoitopaikkaa käsittäväksi tu-
berkuloosilain 7 §:ssä tarkoitetuksi tuberku-
loosilaitokseksi. Sairaalalautakuntaa keho-
tettiin huolehtimaan lopullisen hyväksymisen 
anomisesta ennen laitoksen käyttöönottoa 
(30.3. 968 §, 27.4. 1227 §). 

Valtionapuasia, ks. Laakson sairaala. 
Sairaanhoitajakoulun taloudenhoidosta 

päätettiin suorittaa palkkiona 133 mk/kk ja 
apuhoitajakoulun taloudenhoidosta 111 mk/ 
kk, molemmat 1.7. lukien (22.6. 1906 §). 

Tontin varaaminen sairaanhoitajakoulua 
varten ym., ks. kiinteistöt. 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
hoitopaikkoihin v:n 1966 aikana käytetyistä 
perustamiskustannuksista päätettiin kau-
pungin varaamien sairaansijojen osalta suo-
rittaa lääkintöhallituksen 3.4. päivätyn las-
kun mukaisesti 3 925 092 mk. Samalla varat-
tiin kaupungille oikeus tarkistaa maksu, mi-
käli myöhemmin suoritettavat yksityiskoh-
taiset kirjanpito- ja muut tarkistukset antai-
sivat siihen aihetta (13.4. 1097 §). 

Lastenlinnan poliklinikan käyttöä koske-
van sopimuksen oli Mannerheim-Liiton Hel-
singin Lastenlinnan johtokunta irtisanonut 
päättyväksi 1.1.1968. Koska kaupunki tulisi 
liittymään jäseneksi Lastenlinnaa ylläpitä-
vään kuntainliittoon, jatkuisi ko. poliklinik-
katoiminta helsinkiläisten potilaiden osalta 
entiseen tapaan. Ilmoitus merkittiin tiedoksi 
(5.10. 2692 §). 

Kellokosken sairaala. Orimattilan kunnan-
hallitus oli v. 1966 pyytänyt lääkintöhalli-
tuksen myötävaikutusta siihen, että kau-
punki luovuttaisi Kellokosken sairaalasta 25 
hoitopaikkaa kunnan käytettäväksi. Kau-
punki oli tällöin ilmoittanut, ettei hoitopai-
koista voitu siinä vaiheessa luopua. Lääkintö-
hallitus oli pyytänyt asiasta uuden lausun-
non viitaten mielisairaslain 45 §:ään. Sai-
raalalautakunta oli ilmoittanut, että laadit-
tujen suunnitelmien mukaan uusia psykiat-
rian sairaansijoja valmistuu v. 1968—1977 
n. 300. Näistä 100 on tarkoitus sijoittaa Pu-
kinmäen hoitokodin tontille rakennettavaksi 
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ehdotettuun psykiatriseen hoitolaitokseen ja 
200 suunniteltuun ns. itäiseen sairaalaan. 
Näiden suunnitelmien mukaan luovuttaisiin 
aikanaan Kellokosken sairaalassa kaupungin 
käytettävissä olevista 61 sairaansijasta. Ny-
kyisin edellytyksin ja vallitsevan hoitopaik-
katilanteen huomioon ottaen ei sairaansijoista 
voida luopua. Kaupunginhallitus päätti antaa 
lääkintöhallitukselle sairaalalautakunnan esi-
tyksen mukaisen lausunnon (23.2. 589 §). 

Helsingin maalaiskunnalle päätettiin myös 
ilmoittaa, ettei kaupunki toistaiseksi voi luo-
pua Kellokosken sairaalasta varaamistaan 
sairaansijoista (26.10. 2891 §). 

Kellokosken sairaalan kuntainliiton liitto-
hallitus oli huomauttanut, että mielisairaslain 
mukainen huoltopiirien toiminnan järjestelyä 
koskeva 12 v:n ylimenokausi päättyi 31.12. 
1965, mihin mennessä kaupungin olisi pitänyt 
luovuttaa ylimääräiset 61 sairaansijaa niille 
kunnille, jotka on määrätty kuulumaan Uu-
denmaan mielisairaanhoitopiiriin ja joilla 
mainittuna ajankohtana ei ollut keskusmieli-
sairaalassa valtioneuvoston vahvistamaa sai-
raansijamäärää. Helsingin kaupungilla oli oi-
keus pitää Kellokosken sairaalassa 40 sairaan-
sijaa. Kun tilanne näin ollen oli mielisairas-
lain vastainen, liittohallitus pyysi kaupungin-
hallitusta ryhtymään kiireellisiin toimenpi-
teisiin 61 ylimääräisen sairaansijan luovutta-
miseksi em. kunnille. Kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa liittohallitukselle esittävänsä 
kaupunginvaltuustolle, että kaupunki pyrkii 
luopumaan asteittain Kellokosken sairaalassa 
omistamistaan ylimääräisistä 61 sairaan-
sijasta siten, että vuosittain luovutettaisiin 
n. 10 sairaansijaa 31.12.1968 lukien (14.12. 
3403 §). 

Kangasalan kuntouttamislaitos. Reumalii-
ton kanssa päätettiin tehdä seuraava sopimus 
tukimaksun suorittamisesta Kangasalan kun-
touttamislaitoksessa hoidettavista helsinki-
läispotilaista: 

Sopimus 

Reumaliitto — Reumaförbundet r.y:n ja 
Helsingin kaupungin kesken on tehty seuraa-
va sopimus: 

1) Kaupunki suorittaa niistä Helsingissä 
henkikirjoitetuista potilaista, jotka lääkärin 
määräyksestä on otettu hoidettaviksi Reu-
maliiton Kangasalla sijaitsevaan kuntoutta-
mislaitokseen, 5 m: n suuruisen tukimak-
sun hoitopäivältä, kuitenkin yhteensä enin-
tään 20 000 mk. 

2) Maksu suoritetaan Helsingin kaupun-
gin sairaalaviraston toimesta kuukausittain, 
sen jälkeen kun Reumaliitto on toimittanut 
viraston talousosastolle luettelon helsinkiläis-
potilaista ja ilmoituksen hoitopäivien luku-
määrästä kunkin potilaan osalta sekä ilmoi-
tuksen lääkäristä, joka on hoidon määrän-
nyt. 

3) Maksun suorittamisen edellytyksenä on, 
että tämän sopimuksen tarkoittamilta poti-
lailta itseltään peritään hoitopäivämaksuna 
korkeintaan se summa, joka muodostuu, kun 
hoitopäivän omakustannushinnasta (ilman 
pääomamenoja) vähennetään kaupungin suo-
rittama tukimaksu. 

4) Reumaliitto sitoutuu kolmen kuukau-
den kuluessa tilivuoden päättymisestä toi-
mittamaan sairaalavirastolle tilinpäätöksensä 
ja selvityksen hoitopäiväkustannuksen muo-
dostumisesta sekä ilmoituksen helsinkiläisiltä 
ja muilta laitoksen potilailta perittävistä hoi-
topäivämaksuista. 

5) Reumaliitto ilmoittaa suostuvansa sii-
hen, että laitoksen toimintaa kaupungin sai-
raalaviranomaisten toimesta sopivin keinoin 
seurataan. 

6) Tämä sopimus on voimassa 1.1.—31.12. 
1967 välisen ajan (11.5. 1384 §). 

Reumaliitolle päätettiin kertomusvuoden 
talousarvioon merkitystä 20 000 mk:n suu-
ruisesta avustuksesta suorittaa 10 000 mk 
sillä ehdolla, että yhdistys sitoutuu palaut-
tamaan mahdollisesti liikaa saamansa enna-
kon (yjsto 16.5. 6003 §). 
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Vahingonkorvaus. Yleisjaosto päätt i muut-
taa 25.10.1966 tekemäänsä päätöstä siten, 
että toim.virk. Hilja Erkkilälle oli heti suori-
tet tava 5.3.1966 tapahtuneen loukkaantumi-
sen johdosta myönnetyt, yht. 489 mk:n suu-
ruiset korvaukset ehdoitta (yjsto 7.3. 5483 §). 

Jäsenmaksut. Yleisjaosto päätti hyväksyä 

Paikallissairaalain liiton 20 310 mk:n suurui-
sen laskun kertomusvuoden jäsenmaksun 
suorittamisesta (yjsto 27.6. 6342 §). 

Samaten yleisjaosto hyväksyi Tuberku-
loosipiirien Liiton 4 405 mk:n suuruisen las-
kun kertomusvuoden jäsenmaksun suoritta-
misesta (yjsto 21.3. 5608 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltovirastossa avoinna oleviin kahteen 
27. pl:aan kuuluvaan apulaisjohtajan virkaan 
valittiin 1.1.1968 lukien toimistoesimiehet 
yht .kuntat , kand. Matti Anttalainen ja val-
tiot.maist. Eila Miiller tavanmukaisilla eh-
doilla (28.12. 3561 §). 

6. huoltotoimistoon päätettiin ajaksi 16.12. 
1967—31.5.1968 palkata kaksi 18. pl:n huol-
totarkastajaa ja 10. pl:n toimentaja. Tarkoi-
tukseen myönnettiin 14 869 mk (14.12. 3435 
§, 21.12. 3513 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan harkintansa mukaan ottamaan kau-
punginvaltuuston 6.9. tekemän päätöksen 
mukaisesti 1.1.1968 lukien perustettuihin 
virkoihin niitä haettavaksi julistamatta vas-
taavia tehtäviä hoitaneet tp. viranhaltijat 
tavanmukaisilla ehdoilla (5.10. 2712 §). 

Työhuoltotoimiston 21. pl:n toimistoesi-
miehen virka sekä kaksi 13. pl:n huoltosisa-
ren virkaa päätettiin jä t tää vakinaisesti 
täyt tämät tä , kuitenkin kauintaan 31.12.1968 
saakka (21.12. 3509 §). 

Huolto viraston apul.joht. I r ja Alholle pää-
tettiin myöntää ero virastaan 1.4. lukien ja 
apul.joht. Harry Wallille 26.12. lukien (23.2. 
612 §, 5.10. 2710 §). 

Autojen hoidosta huolehtivalle autonkul-
jettaja-vahtimestarille Jar l Heleniukselle tai 
hänen estyneenä ollessaan vahtimestari Lauri 
Pirttisaarelle päätettiin suorittaa autonhuol-
topalkkio, joka kaupunginhallituksen v. 1965 

tekemän päätöksen perusteella oli 91.20 mk/ 
kk, 1.1.1967 alkaen toistaiseksi ja kunnes 
toisin määrätään (yjsto 17.1. 5169 §). Palk-
kio korotettiin myöhemmin 100 mk:ksi/kk 
1.6. lukien (25.5. 1585 §). 

Huoltolautakuntaa, terveydenhoitolauta-
kuntaa ja sairaalalautakuntaa kehotettiin 
yhteistoiminnassa palkkalautakunnan kanssa 
tutkimaan mahdollisuuksia muut taa lääkä-
rinpalkkioiden korvausjärjestelmää siten, 
että kaupungin muulla perusteella kuin 
huoltoavun muodossa ja työnantajan ominai-
suudessa potilaan puolesta suorittamat lää-
kärinpalkkiot saataisiin sairausvakuutuksen 
piiriin ja tekemään järjestelmän muuttami-
sesta tarvi t tavat esitykset kaupunginhalli-
tukselle (27.4. 1215 §). 

Helsingin seurakuntien diakoniakeskuk-
sen palveluksessa on kaksi diakonissaa hel-
sinkiläisiä kuuroja varten, joita on n. 350— 
400 sekä lisäksi sokeain ammattikoulussa 10 
kuurosokeaa. Keskus oli lähettänyt kaupun-
gille anomuksen kuurojen konsulentin palk-
kaamiseksi kaupungin toimesta helsinkiläis-
ten kuurojen huoltotyötä varten. Huoltolau-
takunnan mielestä eivät nykyiset järjestelyt 
olleet riittäviä helsinkiläisten kuurojen kon-
sulenttitarpeen tyydyttämiseksi, joten lau-
takunta puolsi anomuksen hyväksymistä ja 
ilmoitti esittävänsä v:n 1968 talousarvio-
ehdotukseen sosiaaliohjaajan viran perusta-
mista huoltoviraston työhuoltotoimistoon 
mainittua huoltotyötä varten. Kaupungin-
hallitus päätti , ettei diakoniakeskuksen johto-
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