
2. Kaupunginhallitus 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

T e r v e y d e n h o i t o s e k ä s a i r a a n -
h o i t o s a i r a a l a i n u l k o p u o l e l l a 

Terveydenhoitoviraston 23. pl:n talouden-
hoitajan virka ja 10. pl:n vahtimestarin virka 
päätettiin jättää vakinaisesti täyttämättä 
kauintaan kertomusvuoden loppuun (26.8. 
3219 §, 23.9. 3515 §). 

Kaupunginhallituksen nimiin rekisteröity 
Mercedes-Benz -merkkinen henkilöauto RN:o 
ACZ-76 päätettiin luovuttaa terveydenhoito-
viraston hallintaan ja käyttöön (yjsto 4.1. 
5007 §). 

Uuden ostettavan Opel Rekord Caravan 
-merkkisen henkilöpakettiauton osamaksuna 
päätettiin luovuttaa 2 000 mk:n arvoinen 
vanha Opel Rekord -merkkinen henkilö-
pakettiauto (yjsto 21.8. 6778 §). 

Kaupunginhallitus antoi kertomusvuonna 
lääninhallitukselle useita lausuntoja, jotka 
koskivat yleisvaaralliseen tartuntatautiin sai-
rastuneitten henkilöiden oikeutta saada ter-
veydenhoitolain mukainen korvaus työansion 
menetyksestä ja muustakin taloudellisesta 
menetyksestä siltä ajalta, jonka he tartun-
nankantajina olivat määrätyt olemaan poissa 
työstään. Samalla merkittiin tiedoksi läänin-
hallituksen päätökset em. korvausasioissa. 

Yleisjaosto myönsi terveydenhoitoviras-
tolle virastokohtaisen vuokra-auton käyttö-
oikeuden 28.2.1968 alkaen kätilöiden, ter-
veyssisarien ja kotisairaanhoitajien toimesta 
vallitsevan työnseisauksen johdosta suori-
tettavassa katastrofityössä työnseisauksen 
ajaksi kaupunginhallituksen v. 1964 tekemän 
päätöksen mukaisin ehdoin siten, että johtava 
ylihoitaja ja kotisairaanhoidon ylihoitaja 
päättävät vuokra-auton käytöstä (yjsto 29.2. 
5412 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääkintö-
hallituksen 4.4.1968 tekemään päätökseen, 
joka koski kaupunginlääkärin virkojen sijoit-
tamista eläkeryhmiin (10.6. 2652 §). 

Terveysolojen valvontaosasto. Edelleen 

kaupunginhallitus päätti vahvistaa lääket. 
ja kir.tri Oleg Gorbatowin valitsemisen kau-
punginhygieenikon virkaan, jota hän ryh-
tyisi hoitamaan 1.7. alkaen. Lääkintöhalli-
tus antoi tri Gorbatowille määräyksen ko. 
virkaan (29.4. 2171 §, 2.9. 3284 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli antanut määräyksen lääket.lis. Maija 
Takalle II kaupunginlääkärin ja lääket.lis. 
Urpo Palinille IV kaupunginlääkärin viran 
hoitamiseen. Sittemmin lääkintöhallitus antoi 
määräyksen lääket.lis. Maija Takalle apu-
laishygieenikon eli IV kaupunginlääkärin 
virkaan (28.10. 3853 §, 23.12. 4448 §). 

Asuntojen tarkastustoimiston 20. pl:n asun-
tojentarkastajan virka päätettiin jättää vaki-
naisesti täyttämättä kauintaan kertomus-
vuoden loppuun (24.6. 2808 §). 

Ammattientarkastus. 31. pl:aan kuuluva 
ammattienylitarkastajan virka päätettiin ju-
listaa uudelleen haettavaksi siten, että haki-
jat saisivat esittää myös omat palkkavaati-
muksensa ja että 1.12.1966 ja 22.5.1967 päät-
tyneiden määräaikojen kuluessa jätetyt ha-
kemukset otettaisiin huomioon ilman uutta 
hakemusta (11.3. 757 §). 

Neuvolatoimisto. Neuvolaylilääkärin palk-
kiovirka päätettiin jättää täyttämättä tois-
taiseksi, kuitenkin kauintaan 31.12. saakka 
(5.8. 3012 §). 

Neuvolalääkärin autolle päätettiin vuok-
rata pysäköintipaikka talon Somerontie 2 
pihalta ja suorittaa paikasta maksettava 
vuokra (yjsto 25.9. 7015 §). 

Kotisairaanhoitotoimistoon päätettiin ker-
tomusvuoden loppuun palkata 8. pl:aan kuu-
luvan tp. toimistoapulaisen tilalle kaksi osa-
päivät oimista viranhaltijaa ao. palkkaus-
määrärahojen puitteissa (5.8. 3010 §). 

Kotisairaanhoidon ylilääkärin virka pää-
tettiin jättää toistaiseksi täyttämättä, kauin-
taan kuitenkin 31.12. saakka (5.8. 3012 §). 

Kaupunginhallitus oli virkasäännön 47 
§:n nojalla jättänyt kotisair.hoit. Irma Lind-

150 



2. Kaupunginhallitus 

roosin anomuksen äitiysloma-ajan palkka-
etujen maksamisesta tutkittavakseen otta-
matta. Tämän jälkeen Lindroos oli osoittanut 
hakemuksensa lääninhallitukselle ilmoittaen, 
että hänen äitiyslomansa oli määrätty alka-
maan 5.3. Terveydenhoitoalan työnseisauk-
sen takia ei hänelle ollut maksettu palkkaa 
ajalta 5.3.—20.3. ja lisäksi oli vuosilomasta-
kin vähennetty osa työnseisauksen vuoksi. 
Lindroos piti menettelyä virkasäännön vas-
taisena ja vaati kaupungin velvoittamista 
maksamaan hänelle mainitulta ajalta virka-
säännön mukaiset vuosilomaedut sekä kulu-
jen korvaamista 120 mk:lla. Terveydenhoito-
virasto ilmoitti, että Lindroosin esittämän 
lääkärintodistuksen mukaan oli synnytyksen 
laskettu aika 2.4. Virkasäännön mukaan hän 
olisi ollut oikeutettu äitiyslomaan aikana 
5.3.—27.5. Palkkalautakunnan menettely-
tapaohjeiden perusteella oli hänelle myön-
netty äitiyslomaa ajaksi 20.3.—27.5., täy-
det palkkaedut kahdelta kuukaudelta sekä 
2/3 peruspalkasta ja ikälisät kahdeksalta 
päivältä. Lomaperusteista maaliskuu jäi 
lakon johdosta pois, joten siis virkasäännön 
37a §:n mukaan hänelle kuului vuosilomaa 
11 kk:lta 2% työpäivää kuukautta kohti, 
eli yht. 28 työpäivää. Terveydenhoitoalan 
työnseisaus oli eräiden viranhaltijajärj esto-
jen toimesta aloitettu 21.2. antamatta kau-
pungin päättäville elimille ennakkoilmoitus-
ta. Työnseisaus oli toteutettu siten, että 
siihen osallistuneet olivat jääneet työstä 
pois. Menettely oli kaupungin kannalta kat-
sottu luvattomaksi työstä pois jäämiseksi. 
Kaupunki ei kuitenkaan ollut ryhtynyt virka-
säännön 15 §:n edellyttämiin kurinpitotoi-
menpiteisiin. Työnseisaukseen osallistuneiden 
palkan maksusta oli palkkalautakunnan toi-
misto antanut ennakko-ohjeet. Lopulliset 
ohjeet oli laadittu yhteistoiminnassa Sairaa-
laliiton kanssa. Ohjeissa oli määräys myös 
sairauden, raskauden tai synnytyksen perus-
teella myönnettävän virkavapausajan palk-
kaeduista. Palkkalautakunnan toimisto kat-
soi, ettei Lindroosille, joka ei työnseisauksen 

kestäessä ilmoittanut peruuttavansa osallis-
tumistaan siihen, ollut voitu myöntää äitiys-
lomaa ennen kuin työnseisaus oli päättynyt. 
Myöskään sitä aikaa, jonka hän oli ollut 
luvatta työstä poissa, ei voitu lukea vuosi-
lomaan oikeuttavaksi palvelusajaksi. Lää-
ninhallitukselle tulisi esittää anomus hylät-
täväksi, mutta että mikäli anomukseen kui-
tenkin suostuttaisiin, anojan tulisi tilittää 
kaupungille Helsingin sairausvakuutustoi-
miston liikaa maksettuna äitiysrahana kau-
pungilta takaisin perimä 147 mk, jonka 
sairausvakuutustoimisto ilmeisesti oli ano-
jalle suorittanut. Lisäksi toimisto huomaut-
ti, ettei anoja ollut ilmoittanut, minkä kau-
pungin elimen palveluksessa hän oli ja ettei 
kaupungin palveluksessa ollut Irma Lindroos 
-nimistä kotisairaanhoitajaa. Asiamiestoi-
misto oli katsonut, että kaupungin menettely 
asiassa oli ollut virkasäännön mukainen ja että · 
vaatimukset kaikilta osiltaan olivat aiheetto-
mia. Kaupunginhallitus päätti esittää läänin-
hallitukselle lausuntonaan asiamiestoimiston 
ja palkkalautakunnan toimiston lausuntojen 
mukaisesti, että kotisair.hoit. Irma Lindroosin 
hakemus hylättäisiin (12.8. 3091 §, 7.10. 
3660 §). 

Yleisjaosto myönsi terveydenhoitovirastol-
le toistaiseksi virastokohtaisen oikeuden 
käyttää vuokra-autoa kaupunginhallituksen 
v. 1964 tekemän päätöksen mukaisilla ehdoil-
la kotisairaanhoitajien iltatyössä suoritetta-
vien sellaisten hoitokäyntien yhteydessä, 
jolloin yleisten liikennevälineiden käyttö 
on vaikeaa tai matka muista syistä hankala. 
Asianomaiset paikalliset apulaisylihoitajat 
oikeutettiin kussakin tapauksessa päättä-
mään milloin vuokra-autoa saadaan käyttää 
(yjsto 22.2. 5361 §). 

Vanhusten kesävirkistysretken järjestä-
mistä varten myönnettiin 1 500 mk (yjsto 
4.7. 6475 §). 

Aluelääkärit. Kaupunginhallitus oikeutti 
poliklinikkakäyntien määrän vähentämiseksi 
neuvola- ja koululääkärit lähettämään rajoi-
tetusti potilaita aluelääkäreiden yhteisvas-
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2. Kaupunginhallitus 

taanottojen laboratorioihin ja röntgenku-
vauksiin (26.2. 628 §). 

Muuttaen v. 1966 tekemäänsä päätöstä 
kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennus-
virastoa kiireellisesti yhteistoiminnassa ter-
veydenhoitoviraston, huolto viraston, kau-
punkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviras-
ton kanssa suunnittelemaan Vallilan kortte-
lin n:o 584 tontille n:o 3 liike- ja virastotalon, 
johon sijoitetaan viiden aluelääkärin yhteis-
vastaanottohuoneisto laboratorio- ja röntgen-
tiloineen sekä sairaanhoitoasemineen, äitiys-
ja lastenneuvolahuoneisto, yleisen kasvatus-
neuvolan huoneisto, ruotsinkielisten kansa-
koulujen kasvatusneuvolan huoneisto, huol-
toviraston kolmannen huoltotoimiston huo-
neisto, vanhusten ja pitkäaikaisesti sairaiden 
saunalaitos sekä kiinteistönhoitajan asunto, 
yht. enintään 2 110 m2 huonetilaa, kuiten-
kin siten, että pinta-alat tulee tarkistaa vain 
välttämättömän tarpeen vaatimusten mukai-
siksi ja käyttäen osittain maanpäälliseksi 
ja ikkunoilla varustetuksi suunniteltavaa 
kellaritilaa mm. saunalaitoksen sijoittamiseen 
sekä että mikäli laadittavana olevan asema-
kaavan muutoksen mukainen tontin uusi ra-
kennusoikeus, jonka tulisi olla suurempi kuin 
2 450 m2 kerrosalaa, sen sallii, rakennukseen 
tulisi lisäksi sijoittaa rakennusoikeuden salli-
massa määrin laitosten henkilökuntaa var-
ten asuinhu oneistotiloj a. Rakennusohj elma 
tilankäyttöä koskevine alustavine luonnos-
piirustuksineen olisi aikanaan esitettävä kau-
punginhallituksen hyväksyttäväksi (16.9. 
3483 §). 

Kaupungin eteläisen alueen aluelääkärin 
yhteis vastaanoton apulaisylihoitajaa ja koti-
sairaanhoitoryhmää varten päätettiin talosta 
Erottajankatu 7 vuokrata kaksi huonetta 
ja keittiön käsittävä huoneisto A 7, pinta-
alaltaan n. 60 m2, 12 mk/m2/kk suuruisesta 
indeksiehtoisesta vuokrasta lämpöineen (19.2. 
546 §). 

Kiinteistö Oy Kaarelantie 86:n johtokuntaa 
kehotettiin kiireellisesti hankkimaan asunto-
hallituksen lupa yhtiön omistaman kiinteis-

tön G-portaassa olevan ensimmäisen kerrok-
sen huoneiston n:o 80 tilapäiseen käyttämi-
seen alueen aluelääkärien vastaanottotoi-
mintaan ja lähettämään asuntohallituksen 
päätös asuntoasiaintoimistolle, kiinteistö-
virastolle ja terveydenhoito virastolle. Asun-
non jakotoimikunnan olisi kiireellisesti mikäli 
asuntohallituksen päätös olisi myönteinen, 
osoitettava uusi asunto huoneistossa asuvalle 
perheelle. Huoneiston vapauduttua olisi se 
vuokrattava tilapäisesti aluelääkäritoimintaa 
varten, kunnes liikennelaitoksen poliklinikka-
rakennus Ruhan alueelle olisi valmistunut 
sekä suoritettava huoneistossa tarpeelliset 
korjaustyöt ennen sen ottamista terveyden-
hoitolautakunnan käyttöön ja ennen sen 
palauttamista aikanaan asuntona käytettä-
väksi (9.9. 3407 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin huoleh-
timaan siitä, että huoneisto Ostostie 5 M 299 
vuokrataan edelleen käytettäväksi aluelää-
käritoimintaa varten. Huoneistossa olisi suo-
ritettava terveydenhoitoviraston tarpeellisik-
si katsomat pienehköt muutostyöt käyttäen 
tarkoitukseen enintään 5 800 mk (26.2. 629 §„ 
1.4. 975 §). 

Talossa Korsholmantie 9 sijaitsevissa asuin-
huoneistoissa n:o 55—57 päätettiin suorittaa 
tarpeellisiksi katsottavat muutostyöt Puo-
tinharjun aluelääkärien yhteis vastaanottoa 
varten. Tarkoitukseen saatiin käyttää enin-
tään 37 560 mk (15.1. 166 §). 

Liikennelaitoksen lautakuntaa kehotettiin 
yhteistoiminnassa yleisten töiden lautakun-
nan kanssa ryhtymään toimenpiteisiin eril-
lisen poliklinikkarakennuksen suunnittele-
miseksi Ruskeasuon virastotaloa varten va-
ratulle alueelle, niin että poliklinikkaraken-
nus käsittäisi mm. kasvatusneuvolaa varten 
tarvittavat huonetilat, n. 375 m2, sekä lii-
kennelaitoksen lääkärien ja aluelääkäreiden 
vastaanottotilat yhteisine röntgen- ja labo-
ratoriotiloineen sekä sairaanhoitoasemineen 
luonnospiirustusten nro 108 ja 109/16.5.1967 
mukaisesti (16.9. 3456 §). 

Kiinteistö Oy Kankaretie 7:n kanssa pää-
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2. Kaupunginhallitus 

tettiin sopia siitä, että yhtiön omistaman 
talon Kankaretie 3 b ensimmäisessä kerrok-
sessa sijaitseva huoneisto n:o 61, n. 98.5 
m2, luovutettaisiin aluelääkärien yhteisvas-
taanottoa varten sen vapauduttua äitiys- ja 
lastenneuvolan käytöstä. Huoneistossa saa-
tiin suorittaa pienehköjä muutostöitä (23.9. 
3516 §). 

Eräiden aluelääkäreiden sekä lasten- ja 
koulupsykiatrien osallistumista varten lää-
käripäivien yhteydessä pidettäville luennoille 
myönnettiin enintään 3 000 mk (yjsto 6.11. 
7372 §). 

Kouluterveydenhoito-osaston ja kouluham-
mashoitolaitoksen työaikamääräysten väli-
aikaisen järjestelyn toteuttamisessa päätet-
tiin toistaiseksi noudattaa seuraavaa: kou-
luterveydenhoito-osaston ja kouluhammas-
hoitolaitoksen virantoimitusaika on syys-
kuussa 1968 ja toukokuussa 1969 klo 8—19 
paitsi lauantaisin, jolloin laitokset ovat sulje-
tut sekä loka-joulukuussa 1968 ja tammi-
huhtikuussa 1969 klo 9—16 ja lauantaisin 
klo 9—14. Virantoimitusaikaan ei sisälly 
erityistä lepotaukoa, joten ruokailu tapahtuu 
työn lomassa. Virasto- ja toimistotyössä 
työskentelevien viranhaltijoiden osalta nou-
datetaan yleistä virastotyöaikaa (2.9. 3289 §). 

Elintarvikkeiden valvontaosasto. Kaupungin-
hallitus määräsi apul.elintarv.hygieenikko 
Antti Olkkosen hoitamaan I kaupungineläin-
lääkärin eli elintarvikehygieenikon virkaa sii-
hen kuuluvin palkkaeduin 1.5.1968 alkaen ja 
kunnes toisin määrätään, kuitenkin kauintaan 
siksi kunnes virka vakinaisesti täytetään. 
Maatalousministeriön eläinlääkintäosasto oli 
antanut eläinlääk. Olkkoselle määräyksen 
hoitaa I kaupungineläinlääkärin virkaa (6.5. 
2223 §, 4.6. 2568 §). Virka päätettiin julistaa 
haettavaksi erilliskuulutuksella. Asiantun-
tijana päätettiin kuulla Eläinlääketieteellisen 
korkeakoulun rehtoria ja prof. Toivo Wartio-
vaaraa (25.3. 892 §, yjsto 23.10. 7255 §, 
13.11. 7431 §). 

Merkittiin tiedoksi maatalousministeriön 
eläinlääkintäosaston määräyskirja eläin-

lääkärin virkojen sijaisuuksien hoitamisesta 
(12.2. 489 §). 

Maatalousministeriö oli 22.3.1967 vahvis-
tanut Helsingin kaupungin kaupungineläin-
lääkärien ohjesäännön, jonka jälkeen tervey-
denhoitolautakunta oli nimennyt kaupungin-
eläinlääkärien virat ja niiden haltijat. Tästä 
päätöksestä eläinlääk. Harry Blomberg oli 
valittanut kaupunginhallitukselle mainiten, 
että päätöksessä oleva lause »vt kolmas kau-
pungineläinlääkäri eli vt laboratorion johta-
ja — apulaiskaupungineläinlääkäri, eläin-
lääkäri Harry Blomberg» tulisi muuttaa 
seuraavaksi: Kolmas kaupungineläinlääkäri 
eli laboratorion johtaja — apulaiskaupungin-
eläinlääkäri, eläinlääkäri Harry Blomberg. 
Valittaja oli v. 1961 valittu vakinaiseksi 
apulaiskaupungineläinlääkäriksi. Uudessa oh-
jesäännössä, joka tuli voimaan v. 1967, oli 
viran nimike muutettu laboratorion johta-
jaksi, jonka tehtävät olivat samat kuin en-
tisen apulaiskaupungineläinlääkärin. Asian-
omaista vakinaista viranhaltijaa ei voida 
määrätä virkaa tekeväksi, eivätkä eläin-
lääkintähuoltolaki ja -asetus eikä Helsingin 
kaupungin virkasääntö anna oikeutusta täl-
laiseen muutokseen. Uudessa ohjesäännössä 
oli kaupungineläinlääkärien virkojen järjes-
tysnumerointi valittajan mielestä mielival-
tainen. Terveydenhoitolautakunta oli anta-
massaan lausunnossa pyytänyt em. kaupun-
gineläinlääkärien virkojen järjestelystä teke-
mänsä päätöksen kumoamista sikäli kuin 
se koski kolmannen kaupungineläinlääkärin 
eli laboratorion johtajan viran täyttämistä 
ja asian palauttamista lautakunnalle. Kau-
punginhallitus päätti kumota terveydenhoi-
tolautakunnan 13.12.1967 tekemän päätök-
sen kaupungineläinlääkärien virkojen jär-
jestelystä, siltä osin kuin siinä oli tehty 
päätös kolmannen kaupungineläinlääkärin 
eli laboratorion johtajan viran täyttämisestä 
ja palauttaa asian lautakunnalle uudelleen 
käsiteltäväksi (29.4. 2173 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti tyytyä 
maatalousministeriön päätökseen kaupungin-
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2. Kaupunginhalli tus 

eläinlääkärien palkkaukseen viita 1967 saa-
tavasta valtionavusta ja merkitä päätöksen 
tiedoksi (11.11. 4008 §). 

Desinfioimislaitos. Siivooja Eira Salmelalle 
päätettiin kohtuussyistä suorittaa 25 mk/kk 
tavanomaisilla ehdoilla toistaiseksi, kuitenkin 
kauintaan v:n 1969 loppuun saakka, kor-
vauksena hänen pojalleen Raimo Salmelalle 
myrkyllä suoritetun kyyhkysten hävittämisen 
yhteydessä v. 1951 aiheutuneesta vahingosta 
(yjsto 11.9. 6928 §). 

Kouluhammashoitolaitos. Anneli Rousteelle 
päätettiin suorittaa 590 mk hänen tyttärel-
leen Ann-Mi Eerolalle hammashoidosta aiheu-
tuneista kuluista (yjsto 4.9. 6863 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talo-
rakennusosaston laatimat talon Vuorikatu 
10 keskushammashoitolan huoneiston 28.2. 
1968 päivätyt muutospiirustukset n:o 1-3. 
Työt saatiin aloittaa välittömästi suunnitel-
mien mukaisesti ja käyttää kustannuksiin 
v:n 1965 talousarvioon uusien lastentarhain 
ja nuorisokerhorakennusten rakentamista 
varten merkityn siirtomäärärahan säästy-
neitä varoja 59 400 mk. Määrärahan osalta 
päätös alistettiin kaupunginvaltuuston hy-
väksyttäväksi (1.7. 2924 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Kau-
punginhallitus päätti hyväksyä talossa Hel-
singinkatu 24 sijaitsevan terveydellisten tut-
kimusten laboratorion huoneiston 26.10.1967 
päivätyt talorakennusosaston laatimat muu-
tospiirustukset. Muutostyöt päätettiin aloit-
taa aikaisintaan 1.10.1968 siten, että ei 
ylitettäisi kertomusvuoden talousarvioon tar-
koitusta varten varattua 222 000 mk:n 
määrärahaa. Yleisten töiden lautakuntaa 
kehotettiin merkitsemään tarvittava 91 000 
mk:n lisämääräraha v:n 1969 talousarvio-
ehdotukseensa (1.4. 966 §). 

Maidontarkastamo. Työneuvostolta pää-
tettiin anoa, että maidontarkastamon ylikat-
sastaja ja näytteidenottajat saataisiin pitää 
työssä klo 21 :n jälkeen klo 23:een saakka 
niinä päivinä, joina he vuorollaan joutuvat 

valvomaan reduktaasikokeita (yjsto 18.4. 
5803 §). 

Työneuvostolle päätettiin esittää, että 
maidontarkastamon yhden autonkuljettajan 
sekä kolmen pesijän lepoaika saataisiin ly-
hentää tunnista 30 minuutiksi (yjsto 4.7. 
6473 §). 

Kauniaisten kauppalan kanssa päätettiin 
tehdä sopimus kauppalan maito- ja muiden 
elintarvikenäytteiden tutkimisesta kaupun-
gin laboratorioissa. Sopimus vastasi eräiden 
muiden kuntien kanssa v. 1966 ja 1967 teh-
tyjä sopimuksia paitsi että tutkitusta maito-
näytteestä perittäisiin 6 mk ja muista näyt-
teistä 16 mk (22.4. 2096 §). 

Avustukset. Suomen Hammashoitajat -yh-
distykselle päätettiin myöntää 500 mk:n 
avustus yhdistyksen 8.—9.6.1968 järjestet-
tävien luentopäivien yhteydessä pidettävän 
vuosikokouksen kahvitarjoilun kustannusten 
suorittamista varten (yjsto 6.6. 6221 §). 

Sairaalat 

Sairaanhoitajien ym. työnseisausuhkaq kos-
keva asia. Kaupunginhallitus päätti merkitä 
tiedoksi lääkintöhallituksen ja Sairaalaliiton 
sairaanhoitajien ym. työnseisausuhkaa kos-
kevat yleiskirjeet sekä kehottaa sairaalalauta-
kuntaa, huoltolautakuntaa, terveydenhoito-
lautakuntaa, lastensuojelulautakuntaa ja las-
tentarhain lautakuntaa viipymättä ryhty-
mään toimenpiteisiin lääkintöhallituksen 
yleiskirjeessä tarkoitetun alustavan suunni-
telman laatimiseksi siitä, miten toimintaa 
voitaisiin jatkaa mahdollisen työnseisauksen 
aikana väestön sairaanhoidon vaarantumat-
ta. Työntekijäjärjestöt eivät kirjeessään il-
moittaneet pysyttävänsä työssä henkilö-
kuntaa, joka tarvitaan kiireellisen hoidon 
tarpeessa olevien potilaiden hoitomahdolli-
suuksien turvaamiseksi. Samalla kaupungin-
hallitus päätti asettaa toimikunnan kiireelli-
sesti laatimaan selvityksen työnseisauksen 
alaisten laitosten toimintamahdollisuuksista 
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mahdollisen työnseisauksen aikana samoin 
kuin ehdotuksen niiden toiminnan turvaami-
seksi tarpeellisista toimenpiteistä ja toimin-
taohjeista työnseisauksen uhatessa ja sen 
aikana. Toimikunnan puheenjohtajaksi ni-
mettiin prof. Paavo Heiniö ja jäseniksi 
johtavat ylilääkärit Lars Tötterman ja Mikko 
Virkkunen, ylilääk. Lars Gripenberg ja ter-
veydenhuoltolääkäri Martti Kauppinen. Toi-
mikunta oikeutettiin kuulemaan asiantunti-
joita ja ottamaan sihteeri. Lisäksi kaupungin-
hallitus päätti sairaanhoitajien ym. työn-
seisausuhkailmoituksen johdosta kehottaa 
Auroran, Kivelän, Laakson, Malmin ja 
Marian sairaaloita, Koskelan sairaskotia, 
Sofianlehdon vastaanottokotia ja lastentar-
hani toimistoa kiireellisesti huomauttamaan 
asianomaisille siitä, että virkasuhteessa oleva 
henkilökunta jäädessään pois työstä noudat-
tamatta virkasäännön määräyksiä irtisano-
misajoista laiminlyö virkavelvollisuutensa, 
mistä aiheutuvista seuraamuksista määrä-
tään mm. virkasäännössä (12.2. 492 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti 
merkitä tiedoksi Sairaalaliiton yleiskirjeen 

16.2.1968 n:o 5, jossa suositeltiin, että työ-
taistelu-uhan alaisissa sairaaloissa ao. viran-
haltijoille annettaisiin mahdollisuuksien mu-
kaan 20.2.1968 henkilökohtaisesti tiedoksi 
kaupunginhallituksen asiaa koskeva tiedon-
anto. Erityisesti olisi henkilökohtainen tieto 
annettava niille viranhaltijoille, jotka vahvis-
tetun työvuorot aulukon mukaan olisivat 
työvuorossa ensimmäisenä lakkopäivänä, 

merkitä tiedoksi Auroran, Kivelän, Laak-
son, Malmin ja Marian sairaaloiden, Koskelan 
sairaskodin ja Sofianlehdon vastaanottoko-
din sekä terveydenhoitoviraston laatimat 
toimintasuunnitelmat työnseisauksen varalta, 

kehottaa aikaisemmin mainittuja lauta-
kuntia huolehtimaan mahdollisuuksiensa mu-
kaan siitä, että hoitolaitos- ja sairaalatoi-
mintaa ylläpidetään täydessä laajudessa sekä 
erityisesti huolehtimaan siitä, että hoitolai-
toksissa jo olevat potilaat niin myös avohoi-
dossa olevat potilaat saavat asianmukaisen 

hoidon ja että kiireellisen hoidon ja tutki-
muksen tarpeessa olevat potilaat voidaan 
ottaa hoitolaitoksiin ja hoitaa asianmukaises-
ti ja 

hyväksyä 12.2. asetetun hoitolaitosten 
poikkeustilannetoimikunnan siihenastiset toi-
menpiteet ja oikeuttaa sen ryhtymään mui-
hin tarpeellisiksi katsottaviin toimenpiteisiin 
mahdollisen työnseisauksen sattuessa (19.2. 
550 §). 

Kaupungin sairaaloissa oli toimeenpantu 
18.4. klo 10—12 välillä ns. istumalakko, joka 
oli aiheutunut siitä, että Laakson sairaalan 
eräiden osastojen siivous annettiin kokeilu-
luonteisesti yksityisen toiminimen hoidetta-
vaksi. Lakkoon oli osallistunut sairaala-apu-
laisia ja muuta taloushenkilökuntaa eri sai-
raaloista yht. n. 580 henkilöä. Lakko oli 
haitannut potilaiden ja henkilökunnan ruo-
kailua sekä eräitä kuljetuksia. Sairaalalauta-
kunta oli pyytänyt ohjeita mahdollisista 
palkkaetujen pidätyksistä tai muista toimen-
piteistä. Palkkalautakunnan ilmoituksen mu-
kaan olivat lakkoon ryhtyneet laiminlyöneet 
virkavelvollisuutensa täyttämisen, joka edel-
lytti virkasäännön 15 §:n mukaisia kurin-
pidollisia toimenpiteitä. Koska lakko oli 
kuitenkin kestänyt suhteellisen lyhyen ajan, 
oli lautakunta esittänyt tuntipalkan mukaan 
lasketun palkan pidättämistä lakon ajalta 
työnseisaukseen osallistuneilta. Kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa sairaalalautakunnal-
le pitävänsä riittävänä toimenpiteenä, että 
työnseisaukseen osallistuneilta pidätettäisiin 
palkkaedut siltä ajalta, jolloin he olivat otta-
neet siihen osaa (4.6. 2567 §). 

Lyhennettyyn työviikkoon siirtyminen. Hoi-
tolaitosten työaikakomitean I osamietinnön 
valmistuttua kaupunginhallitus päätti 

1. lähettää osamietinnön liitteineen sai-
raala-, huolto- ja lastensuojelu virastolle ja 
edelleen kaikille hoitolaitoksille tiedoksi sekä 
kehottaa niihin perustettuja tai perustetta-
via työryhmiä selvittämään lyhentyvän työ-
viikon täytäntöönpanoon liittyviä kysymyk-
siä kaupunginhallituksen v. 1966 asiaa tut-
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kimaan asettaman komitean mietinnössä 
esitettyjen ehdotusten ja suuntaviivojen mu-
kaisesti, 

2. lähettää Kaupunkiliitolle kirjeen, jossa, 
korostaen työaikajärjestelmän valinnan sekä 
hoitolaitosten toimintaviikon määrittelyn 
keskeistä merkitystä 40-tunnin työviikon 
vaatimien eri toimenpiteiden kannalta, pyy-
detään Kaupunkiliittoa yhdessä Sairaalalii-
ton ja kuntien muiden keskusjärjestöjen kans-
sa kiireellisesti saamaan aikaan em. kysy-
myksiä koskevat yhteiset ratkaisut, 

3. kehottaa sairaalavirastoa, huolto viras-
toa ja lastensuojeluvirastoa antamaan alai-
silleen hoitolaitoksille tehtäväksi ehdotuksen 
laatimisen 40-tuntiseen työviikkoon siirty-
mistä varten ottaen samalla huomioon seu-
raavaa: 

a) Komitean toimeksiannon samoin kuin 
valtiovarainministeriön 31.10.1967 antamien 
ohjeiden mukaisesti edellytetään, että siirty-
minen lyhennettyyn työviikkoon on pyrittä-
vä toteuttamaan ilman työvoiman lisäyksiä 
tai erittäin tarkoin harkituin lisäyksin, jolloin 
ensi sijassa olisi turvauduttava osa-aikaisen 
työvoiman käyttöön tai erityiseen liikkuvaan 
lisätyövoimaryhmään, jota käytetään esim. 
eri toimintayksiköissä ilmenevien tilapäisten 
työhuippujen, sairauslomasijaisuuksien tms. 
hoitamiseen. 

b) Työaikajärjestelmä rakennetaan siten, 
että kolmeen perättäiseen kolmiviikkoisjak-
soon sisältyy vähintään 13 vapaapäivää ot-
taen tällöin huomioon, että esimerkiksi 5-
päiväiselle työviikolle rakentuvassa työaika-
järjestelmässä vapaapäivien enimmäismäärä 
voi vastaavan pituisena ajanjaksona yleensä 
olla enintään 18. 

Mikäli valtakunnallisissa työaikoja koske-
vissa neuvotteluissa päädytään edellä ole-
vasta poikkeavaan ratkaisuun, komitea edel-
lyttää, että työaikajärjestelmää koskevat 
ehdotukset tarkistetaan sen mukaisesti. 

c) Päiväjärjestys olisi pyrittävä yleensä 
uudistamaan siten, että vuodeosastoilla ja 
muilla hoito-osastoilla 

potilaiden ja hoidettavien aamiainen tar-
jotaan n. klo 8, 

potilaiden ja hoidettavien lounas tarjotaan 
aikaisintaan klo 12, 

potilaiden ja hoidettavien päivällinen tar-
jotaan aikaisintaan klo 16 .30, 

vierailuaika arkisin sijoitetaan esim. klo 
17.30 alkavaksi, mikäli ei käytetä vapaita 
vierailuaikoja. Sunnuntaisin vierailuaika si-
joitetaan iltapäivään, 

lääkärinkiertojen osalta pyritään mahdolli-
suuksien mukaan ennakolta määrättyihin, 
osastojen kokonaistoiminnan kannalta par-
haiten soveltuviin aikoihin, 

toimenpideosastoilla toimintaa järjestet-
täessä olisi työajan tehokasta käyttöä aja-
tellen harkittava mahdollisuuksia ajoittaa 
työt siten, että vain osa henkilökunnasta 
aloittaa työn samanaikaisesti vuodeosasto-
jen kanssa ja muu osa henkilökunnasta, ehkä 
vielä porrastetuin alkamisajoin, vasta myö-
hemmin toiminnan edellyttämällä tavalla, 

huolto-osastoilla toiminta järjestetään vuo-
deosastojen ja toimenpideosastojen toiminnan 
edellyttämällä tavalla, 

d) Työvuorojen järjestely: 
aamuvuoro olisi vuodeosastoilla alettava 

aikaisintaan klo 7.30 ja yövuoro aikaisin-
taan klo 21.oo. Eripituisia työvuoroja olisi 
käytettävä joustavasti hyväksi ottaen huo-
mioon, että työaikalaki ei aseta rajoituksia 
päivittäisen työajan pituudelle sekä että 
niissä tapauksissa, joissa työvuorojen päällek-
käisyyttä ei voida välttää, työt pyritään jär-
jestämään käytettävissä olevan työvoiman 
edellyttämällä tavalla, 

yötyön järjestely olisi otettava harkitta-
vaksi mietinnön kohdassa 3232 esitettyjen 
näkökohtien pohjalta. Yötyön aikahyvitys 
edellytetään annettavaksi yleensä rahana, 
ellei työvuorojen järjestely käytettävissä 
olevan työvoiman puitteissa tee mahdollisek-
si ajassa annettavan hyvityksen käyttöä, 

valtiovarainministeriön työajan lyhentä-
misestä antamien ohjeiden mukaisesti vähin-
tään puolen tunnin päivittäinen lepotauko, 

156 



2. Kaupunginhallitus 

jota ei lueta työaikaan ja jolloin asianomai-
sella on oikeus poistua työpaikalta, järjeste-
tään hoitolaitosten henkilökunnalle, jollei 
työskentelyolosuhteista muuta johdu, alka-
maan joko täsmällisesti määrättynä kellon-
aikana tai määrittelemällä kellonajat, joiden 
puitteissa tällainen lepotauko saadaan pitää, 

yksi päivittäinen 10 minuutin pituinen 
työaikaan luettava kahvitauko järjestetään 
tarvittaessa vuorottain ja muutoinkin siten, 
ettei tauosta aiheudu häiriötä työn kululle 
eikä suoritettaville palveluksille. 

e) Tehtävien jaon tarkistus olisi harkitta-
va mietinnön kohdasta 344 ilmenevällä 
tavalla. 

f) Muiden ehdotusta laadittaessa huomioon 
otettavien seikkojen suhteen viitataan ko-
mitean mietinnössä esitettyihin selvityksiin, 
tutkimus- ja kokeilutuloksiin sekä niistä 
tehtyihin j ohtopäätoksiin. 

Edellä tarkoitetut ehdotukset on lähetet-
tävä ao. viraston koordinoivalle työaikaryh-
mälle sen asettamaan määräaikaan, kuiten-
kin viimeistään 31.3.1968 mennessä. Koordi-
noiva työryhmä toimittaa ehdotukset lau-
suntoineen työaikakomitealle. 

Mikäli laitosten työaikaryhmät haluavat 
ennen ehdotuksen esittämistä suorittaa ko-
keiluja, on näitä koskevat esitykset toimitet-
tava koordinoivan työaikaryhmän kautta 
työaikakomitean hyväksyttäviksi. 

Mikäli laitosten työaikaryhmät haluavat 
ennen ehdotuksen esittämistä suorittaa ko-
keiluja, on näitä koskevat esitykset toimi-
tettava koordinoivan työaikaryhmän kautta 
työaikakomitean hyväksyttäviksi. 

Mikäli ehdotuksiin sisältyy esityksiä hen-
kilökunnan lisäyksestä, on niille saatava 
hyväksyminen kaupunginhallitukselta, 

4. kehottaa hoitolaitosten työaikakomiteaa 
jatkamaan työtään vielä keskeneräisinä ole-
vien kokeilujen ja tutkimusten loppuun saat-
tamiseksi sekä mahdollisesti tarpeellisiksi 
katsottavien uusien kokeilujen ja selvittely-
töiden suorittamiseksi, jolloin erityistä huo-
miota olisi kiinnitettävä 

komitean mietinnössään ehdottaman työ-
aikajärjestelyn edelleen kehittämiseen sil-
mällä pitäen 5-päiväisen työviikon mahdolli-
simman laajaa soveltamista myös hoitolai-
toksissa, 

eri hoitolaitosten kannalta tehokkaan, ta-
loudellisen ja riittävän korkean hoidon tason 
turvaavan toimintaviikon valintaan ja 

hoitolaitosten eri toimintayksiköiden hen-
kilökuntatarpeen mitoituksessa käytettävien 
mitoitusperusteiden kehittämiseen potilas-
luokituksen, hoidon progressiivisen järjeste-
lyn, henkilökunnan nykyistä joustavamman 
käytön ym. komitean osamietinnössä esitet-
tyjen keinojen avulla, 

5. kehottaa sairaala-, huolto- ja lasten-
suojelu virastoa yhteisesti tekemään esityk-
sen kaupunginhallitukselle työaikakomitean 
kokoonpanon täydentämiseksi siten, että 
tärkeimpien hoitolaitoksissa työskentelevien 
henkilöstöryhmien voidaan katsoa olevan 
edustettuina komiteassa (3.1. 58 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan palkkaamaan kaupungin sairaaloihin 
kauintaan kertomusvuoden loppuun hoito-
laitosten työaikakomitean esittämän määrän 
tilapäisiä viranhaltijoita ja työsopimussuh-
teista henkilökuntaa noudattamalla palk-
kauksen osalta kaupungin vastaavan henkilö-
kunnan palkkatasoa ja palkkaluokitusta. 
Lisähenkilökunnan palkkausmenoja varten 
myönnettiin 988 186 mk. Sairaalalautakuntaa 
kehotettiin ryhtymään tarvittaviin virkojen 
lakkauttamis- ja vastaaviin toimenpiteisiin 
hoitolaitosten työaikakomitean esittämällä 
tavalla, siten että toimenpiteet voitaisiin to-
teuttaa viimeistään 30.6.1969 mennessä. 
Samalla olisi huolehdittava siitä, että ns. 
ylimenokautena ei palkattaisi kaksinkertaista 
henkilökuntaa. Sairaalalautakunnan käytet-
täväksi myönnettiin enintään 19 936 mk 
Laakson sairaalaan kokeiluluonteisesti järjes-
tettävää vartioimisliikkeen toimesta hoidet-
tavaa yö vartiointia varten ja 18 000 mk 
Nikkilän sairaalan pyykinpesun uudelleen 
järjestämistä varten sekä 4 000 mk sairaa-
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lakeskuksen yötyön aikahyvitystä varten 
ja 23 000 mk sairaalaviraston alaisissa lai-
toksissa suoritettavia siivous- ja kuljetus-
toimen tutkimuksia sekä uudelleen jär-
jestelyjä varten. Työajan lyhentämisestä 
aiheutuvia sairaaloiden tutkimuksia, selvi-
tyksiä, siivous- ja hoitovälinehankintoja var-
ten myönnettiin 327 842 mk. Sairaalalauta-
kuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, että 
em. hankinnat suoritetaan yhteistoiminnassa 
hankintatoimiston kanssa, että Laakson sai-
raalan keittiön ruoanjakelujärjestelmän ja 
siivoustoimen uudelleen järjestelyn yhteydes-
sä selvitettäisiin huolellisesti keittiön henki-
lökunnan vastainen tarve, että pyrittäisiin 
pidättäytymään vuosilomasijaisten palkkaa-
misesta keittiöön kertomusvuoden aikana ja 
että sairaalaviraston toimesta tutkittaisiin 
mahdollisen pysyvän yövartiointijärjestel-
män tarkoituksenmukaisuus ja tarpeellisuus 
Laakson sairaalassa (25.3. 899 §, 1.7. 2891 §, 
28.10. 3857 §, 25.11. 4169 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi hoitolaitosten 
työaikakomitean tilityksen 40-tuntiseen työ-
viikkoon siirtymiseksi tarpeellisten henki-
löstö- ja työjärjestelyjen sekä tutkimusten 
ja kokeilujen vaatimista varoista. Komitean 
eräitä kustannuksia varten myönnettiin 
3 483 mk (20.5. 2439 §, 27.5. 2504 §, yjsto 
6.6. 6233 §, 28.6. 6435 §). 

Kaupungin väestön lääkintäpalvelusten käyt-
töä selvittävän tutkimuksen suorittaminen. 
Hoitolaitosten suunnittelutoimikunnan il-
moituksen mukaan on Maailman terveysjär-
jestön (WHO) asettama asiantuntijaryhmä 
parin vuoden ajan valmistellut terveysjärjes-
tön ohjelmaan kuuluvaa lääkintäpalvelusten 
käyttöä selvittävää kansainvälistä tutkimus-
ta. Helsinkiä koskeva tutkimusosa tulisi jää-
mään suhteellisen vähäiseksi, koska Suomea 
koskeva tutkimus suoritettaisiin vain sillä 
tarkkuudella, mikä riittää WHO:n tarpeisiin 
kansainvälisiä vertailuja varten. Tästä syystä 
olisi sitä asiantuntijaryhmän suorittamaa 
valmistelutyötä hyväksi käyttäen laajennet-
tava ottamalla Helsingin kaupungin alueelta 

1 000 talouskunnan lisäotos, jolloin saataisiin 
perusaineisto kaupungin väestön sairaanhoi-
don yksityiskohtaisesta tarpeesta. Tätä 
aineistoa voitaisiin käyttää hyväksi kaupun-
gin sairaanhoito-olojen suunnittelussa. Kau-
punginhallitus oikeutti hoitolaitosten suun-
nittelutoimikunnan tekemään Kansaneläke-
laitoksen kanssa seuraavan sopimuksen väes-
tön lääkintäpalveluksia koskevan kansain-
välisen käyttötutkimuksen laajentamisesta 
Helsingin kaupungin osalta. 

S o p i m u s 

Maailman terveysjärjestön tutkimusohjel-
maan kuuluva lääkintäpalvelusten käyttöä 
selvittävä kansainvälinen tutkimus, WHO/ 
ICS-MCU, toteutetaan vuosien 1968—69 
aikana seitsemässä Euroopan ja Amerikan 
valtiossa. Mainitun tutkimuksen suunnitte-
luun on Suomesta osallistunut lääkintöneuvos 
Sakari Härö lääkintöhallituksesta sekä dos. 
Tapani Purola ja valtiot.lis. Esko Kalimo 
kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvan tutki-
muslaitoksesta. Suomalainen osatutkimus to-
teutetaan viimeksi mainitun laitoksen toi-
mesta Helsingin kaupungin, Helsingin maa-
laiskunnan sekä Espoon ja Kauniaisten kaup-
paloiden alueilla. 

Kun edellä selostetulla tutkimuksella on 
merkitystä myös Helsingin kaupungin sai-
raanhoito-olojen suunnittelulle, on kaupun-
gin ja kansaneläkelaitoksen välillä sovittu 
mainitun tutkimuksen toteutuksesta seu-
raavaa: 

1. Tutkimuksen toteuttaa kansaneläke-
laitoksen sosiaaliturvan tutkimuslaitos kan-
sainvälisen tutkimussuunnitelman edellyttä-
mällä tavalla, kuitenkin niin että Helsingin 
kaupungin ja maalaiskunnan sekä Espoon 
ja Kauniaisten kauppaloiden muodostamalla 
tutkimusalueella poimitaan n. 1 000 Helsin-
gin kaupungin alueella asuvan talouskunnan 
lisäotos Helsingin kaupungin erikoistarpeita 
varten. 
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2. Lisäotoksen haastatteluista aiheutuvien 
kustannusten peittämiseksi Helsingin kau-
punki suorittaa kansaneläkelaitokselle viiden 
haastattelijan palkkauksesta 13 kuukauden 
ajalta aiheutuvat kustannukset eli enintään 
65 000 mk. 

3. Kohdassa 2 mainitut kustannukset Hel-
singin kaupunki suorittaa neljänä eränä 
31.8.1968, 30.11.1968, 28.2.1969 ja 30.5.1969 
päättyvien vuosineljännesten kuluessa. 

4. Kansaneläkelaitos kiinnittää tilapäis-
palvelukseensa edellä mainitut viisi haastat-
telijaa sekä alkuperäisen tutkimussuunnitel-
man edellyttämän haastattelijatyövoiman ja 
huolehtii haastattelijain koulutuksesta, haas-
tattelutyön toteutuksesta sekä koottavan 
tutkimusaineiston tarkistuksesta ja koo-
dauksesta. 

5. Kansaneläkelaitos luovuttaa kaupungin 
hoitolaitosten suunnittelutoimikunnan käyt-
töön sekä kohdassa 1 mainittua lisäotosta että 
alkuperäiseen suunnitelmaan kuuluvaa otosta 
vastaavan tutkimusaineiston täydelliset kak-
soiskappaleet. 

6. Aineisto toimitetaan hoitolaitosten 
suunnittelutoimikunnan käyttöön reikäkort-
teina tai tietokonenauhoina. 

7. Helsingin kaupunki maksaa sen käyt-
töön luovutettavan aineiston (reikäkorttien 
tai magneettineuhojen) materiaalikustannuk-
set sekä aineiston jäljentämisestä aiheutuvat 
kustannukset. 

8. Hoitolaitosten suunnittelutoimikunta 
suunnittelee kaupungin tarpeisiin suoritet-
tavan erikoisanalyysin ja käsittelee saamansa 
aineiston haluamallaan tavalla joko kaupun-
gin tilastotoimistossa tai muualla. 

9. Sosiaaliturvan tutkimuslaitos antaa 
aineiston käsittelyssä konsultaatioapua, jos 
se osoittautuu tarpeelliseksi. 

10. Aineiston nojalla valmistettavat tut-
kimusraportit julkaistaan yhteistyössä kan-
saneläkelaitoksen sosiaaliturvan tutkimus-
laitoksen ja siten kansainvälisen WHO/ICS-
MCU-tutkijaryhmän kanssa. 

11. Kaupungin puolesta tutkimuksesta ja 

siihen liittyvästä paikallisesta yhteistyöstä 
vastaa hoitolaitosten suunnittelutoimikunta 
ja kansaneläkelaitoksen puolesta sosiaalitur-
van tutkimuslaitos. 

12. Kansainväliseen tutkimukseen liit-
tyvistä analyysi- ym. tehtävistä huolehtii 
sosiaaliturvan tutkimuslaitos, jonka vapaa-
seen käyttöön jää koko tutkimusaineisto 
alkuperäiskappaleina. 

13. Tutkimus aloitetaan 1.6.1968 ja kent-
tätyö suoritetaan 30.6.1969 mennessä ja 
aineisto toimitetaan hoitolaitosten suunnitte-
lutoimikunnan käyttöön vuoden 1969 ku-
luessa. 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää 
65 000 mk lisätutkimuksesta aiheutuvien 
kustannusten suorittamiseen (29.4. 2175 §). 

Eräiden hoitohenkilöiden takuupalkan ver-
tailupalkkaluokan vahvistaminen. Kaupungin-
hallitus katsoi, että kaupunginvaltuuston v. 
1964 tekemän päätöksen 3) kohdan mukaan 
henkilökohtaista palkanlisää saavien erikois-
sairaanhoitajien ja myöhemmin apulaisosas-
tonhoitajiksi muutettujen erikoissairaanhoi-
tajien vertailupalkkana ns. takuupalkkajär-
jestelmää sovellettaessa on pidettävä valtion 
A 17 palkkausluokan mukaista palkkaa 
pukurahoineen (16.9. 3471 §). 

Lähetejärjestelmän kokeileminen sairaaloi-
den poliklinikoilla. Kaupunginhallitus oikeut-
ti sairaalalautakunnan harkintansa mukaan 
kokeiluluonteisesti soveltamaan kauintaan 
kertomusvuoden loppuun lähetejärjestelmää 
kaupungin sairaalain poliklinikoilla kuiten-
kin siten, että lähetteitä ei vaadittaisi ns. 
päivystystapauksissa eikä uusintakäyntien 
yhteydessä (1.4. 979 §). 

Sairaaloiden suoritekohtaisia kustannuksia 
v. 1966 koskeva sairaalalautakunnan selvi-
tys merkittiin tiedoksi (15.1. 165 §). 

Paikallissairaaloiden poliklinikoiden val-
tionapua koskeva asia. Kaupunginhallitus 
käsitteli v. 1967 vt Melinin ym. aloitetta toi-
menpiteisiin ryhtymisestä sellaisen lain-
muutoksen aikaansaamiseksi, että paikallis-
sairaaloiden poliklinikkatoiminnan valtion-
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apu määrättäisiin samansuuruiseksi kuin 
keskus- ja aluesairaaloiden. Kaupunkiliitolle 
oli esitetty toimenpiteisiin ryhtymistä lain-
muutoksen aikaansaamiseksi. Kaupunkiliiton 
hallitus oli 9.5.1968 antanut sisäasiainminis-
teriölle lausunnon ns. poliklinikkatoimi-
kunnan mietinnöstä ja siinä yhteydessä otta-
nut kantaa myös kaupunginhallituksen esi-
tykseen. Lausunnosta ilmeni, että myös 
keskus- ja aluesairaaloiden poliklinikkatoi-
minnan (sairaanhoitoasemien) rahoitus oli 
tarkoitus vastaisuudessa järjestää ilman val-
tionapua. Poliklinikkatoiminta tulisi siten 
kokonaisuudessaan järjestettäväksi siten, että 
se kannattaisi itse itsensä siihen liittyvine 
maksujen tasauksineen (sairausvakuutus). 
Kaupunkiliiton hallitus oli periaatteessa kan-
nattanut järjestelmän uudistamista, kuiten-
kin eräin lisäyksin ja täydennyksin lähinnä 
kustannusten jaon osalta. Lausunnossa edel-
lytettiin sellaisten erikoislääkärijohtoisten 
paikallissairaaloiden poliklinikoiden aseman 
selvittämistä, joiden toiminta oli rinnastetta-
vissa keskus- ja aluesairaaloiden poliklini-
koiden toimintaan. Kaupunginhallitus päätti 
merkitä tiedoksi Kaupunkiliiton toimiston 
kiertokirjeen (4.6. 2566 §). 

Valtionavut. Kaupunginhallitus päätti, tyy-
tyen lääkintöhallituksen päätöksiin Auroran, 
Kivelän, Marian ja Malmin sairaaloiden v:n 
1959 kunnossapito- ja käyttökustannusten 
valtionavustuksista muilta osin paitsi Malmin 
sairaalan osalta tehtyyn 13 sairaansijaa vas-
taavien hoitopäiväkustannusten vähentämi-
seen, merkitä päätöksen tiedoksi. Lääkintö-
hallitukselle päätettiin tehdä oikaisuvaati-
mus 7 830 mk:n suuruisen valtionavun saa-
miseksi Malmin sairaalan hoitopäiväkustan-
nusten osalta (6.4. 1061 §). Samaten kaupun-
ginhallitus päätti tyytyä lääkintöhallituksen 
päätöksiin, jotka koskivat Auroran sairaalan 
v:n 1961, Malmin sairaalan v:n 1964 ja Ma-
rian sairaalan v:n 1964 kunnossapito- ja 
käyttökustannuksiin saatavia valtionapuj a 
(2.12. 4244 §). 

Tilapäisten ylilääkärien virkamääräysten 

jatkaminen ym. Kaupunginhallitus päätti 
uudistaa Auroran sairaalan tp. patologiyli-
lääkärin Johan Ahlqvistin, Marian sairaalan 
tp. patologiylilääkärin Gustav Tallqvistin 
ja Kivelän sairaalan tp. ylilääkärin Pentti 
Peltolan virkamääräyksen edelleen 1.1. al-
kaen toistaiseksi, kuitenkin kauintaan kerto-
musvuoden loppuun (22.1. 232 §). 

Sairaalalautakunta oikeutettiin valtion-
apuasian ratkaisua odottamatta palkkaa-
maan kertomusvuoden talousarvion liittee-
seen merkityt seuraavat tp. viranhaltijat ja 
työsopimussuhteiset toimihenkilöt kauintaan 
kertomusvuoden loppuun: Auroran sairaa-
laan kaksi 13. pl:n laboratoriohoitajaa ja 
yksi puolipäivätoiminen toimistoapulainen, 
Marian sairaalaan yksi 13. pl:n laboratorio-
hoitaja, yksi 8. pl:n toimistoapulainen ja 
yksi puolipäivätoiminen toimistoapulainen, 
Röykän sairaalaan yksi työsopimussuhteinen 
toimistoapulainen, psykiatriseen huoltotoi-
mistoon yksi valtion A 29 palkkausluokkaan 
kuuluva huoltolääkäri sekä Hangonkadun 
hoitokotiin ja asuntolaan yksi 14. pl:n apu-
laisosastonhoitaja, kolme 13. pl:n sairaan-
hoitajaa, kaksi 12. pl:n mieshoitajaa, kaksi 
9. pl:n apuhoitajaa, kaksi 5. pl:n sairaala-
apulaista ja kaksi työsopimussuhteista sai-
raala-apulaista (22.1. 230 §). 

Eräiden ulkopuolisten lääkäreiden päivys-
tys eri sairaaloissa. Merkittiin tiedoksi sai-
raalalautakunnan selvitys eräiden ulkopuo-
listen lääkäreiden päivystyksestä Auroran, 
Malmin ja Marian sairaaloissa (5.2. 405 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan palkkaamaan edelleen v:n 1969 aika-
na Auroran ja Marian sairaalan kirurgian 
osastoille sekä Malmin sairaalan kirurgian 
ja sisätautien osastoille päivystystehtäviin 
ulkopuolisia laillistettuja lääkäreitä korvaus-
ta vastaan, joka arkipäivystykseltä on 250 
mk, lauantaipäivystykseltä 300 mk ja sun-
nuntaipäivystykseltä 400 mk käyttämällä 
tarkoitukseen Malmin sairaalan osalta enin-
tään 5 000 mk/kk, Auroran sairaalan osalta 
enintään 3 000 mk/kk ja Marian sairaalan 
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osalta enintään 6 000 mk/kk määrärahoja 
ylittämättä (16.12. 4376 §). 

Kaupungin sairaaloiden eräiden lääkärei-
den yksityisvastaanottojen järjestäminen sai-
raaloissa. Kaupunginhallitus päätti esittää 
lääkintöhallitukselle, että eräille Auroran, 
Kivelän, Hesperian, Malmin, Marian ja 
Laakson sairaalan lääkäreille myönnettäisiin 
oikeus käyttää sairaalain välineitä ja hoito-
henkilökuntaa yksityispotilaiden vastaan-
ottamiseen v:n 1969 aikana (2.12. 4241 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli myöntänyt kaupungin sairaalain eräille 
lääkäreille oikeuden yksityisvastaanottojen 
järjestämiseen sairaaloissa kertomusvuonna 
ja v. 1969. Sairaalalautakuntaa kehotettiin 
tekemään ao. lääkäreiden kanssa sopimukset 
näiden oikeudesta käyttää edelleen em. aika-
na sairaalan välineitä ja hoitohenkilökuntaa 
yksityispotilaiden vastaanottamiseen ja poti-
laista otettujen näytteiden tutkimiseen lää-
kintöhallituksen kirjeessä ja kaupunginhalli-
tuksen v. 1963 tekemässä päätöksessä mää-
rätyin ehdoin. Tällöin olisi huolehdittava 
siitä, että sairaalassa tapahtuviin yksityis-
vastaanottoihin liittyvästä sairaalan henkilö-
kunnan, välineiden ja sairaalatilojen käy-
töstä pidettäisiin käytön seuraamista ja kor-
vauksen määräämistä varten käyttö- ja 
päiväkirjaa sekä valvottaisiin lääkärien var-
sinaisen työajan noudattamisen ohella myös 
yksityisvastaanottoa varten vahvistettujen 
määräysten noudattamista samoin kuin sitä, 
että kaupunki saa Sairaalaliiton yleissuosi-
tuksessa edellytetyt täydet korvaukset. Mi-
käli sairaalalautakunta katsoo edellytyksiä 
olevan, tulee sen hyvissä ajoin ennen v:n 
1969 loppua tehdä esitys yksityisvastaan-
otto-oikeuden myöntämisestä edelleen 1.1. 
1970 lukien (8.1. 95 §, 2.12. 4241 §, 23.12. 
4449 §). 

Eräiden palkkioiden tarkistaminen. Kau-
punginhallitus päätti tarkistaa sairaalalauta-
kunnan alaisten eräiden laitosten talouden-
hoidosta ja sairaalakeskuksen johtavan lää-

kärin tehtävien hoidosta maksettavat palk-
kiot seuraaviksi: 

1.5.1968 1.6.1968 
Sairaalakeskuk- l u k i e n l u k i e n 

sen johtavan 
lääkärin teh-
tävien hoi-
dosta 1 685 mk/kk 1 744 mk/kk 

apuhoitajakou-
lun talouden-
hoidosta ... 119 » 123 » 

Piritan sairaa-
lan talouden-
hoidosta ... 161 » 167 » 

sairaanhoitaja-
koulun talou-
denhoidosta 142 » 147 » 

(13.5. 2318 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin 
sairaalain keittiöihin saatiin edelleen ottaa 
tarvittaessa kotitalousharjoittelij öiksi henki-
löitä, jotka harjoittelevat kotitalousopettaja-
opistoja, laitosemäntäkurssia tai maatalous-
ja metsätieteen kandidaatin tutkintoa var-
ten. Harjoittelijoille saatiin suorittaa 1.2.1968 
alkaen 250 mk/kk (15.1. 167 §). 

Kivelän ja Hesperian sairaaloiden uudista-
mista sekä Laakson sairaalan laajentamista 
koskevat hoitolaitosten suunnittelutoimikun-
nan esitykset hyväksyttiin toiminnallisten 
suunnitelmien ja huonetilaohjelmien laati-
mistyön pohjaksi; perustamissuunnitelmat 
lähetettiin lääkintöhallituksen hyväksyttä-
viksi. Hoitolaitosten suunnittelutoimikuntaa 
kehotettiin mahdollisuuksien mukaan otta-
maan huomioon mainittujen rakennushank-
keiden jatkokehitystyössä niistä annetuissa 
lausunnoissa esitetyt huomautukset ja näkö-
kohdat (25.11. 4168 §). 

Apteekkarin viran perustaminen sairaan-
hoitolaitosten apteekkia varten. Kaupungin-
hallitus oikeutti sairaalalautakunnan palk-
kaamaan kaupungin sairaanhoitolaitosten 
apteekkia varten tilapäisen apteekkarin, 
jolta vaaditaan apteekkilain mukainen päte-
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vyys ja kielitaitosäännön II luokan kieli-
taito, 30. pl:n mukaisella kuukausipalkalla 
15.5. lukien kauintaan kertomusvuoden lop-
puun. Mainittu viranhaltija ei ole oikeutettu 
lisä-, yli- eikä sunnuntaityökorvauksiin. Palk-
kausta varten myönnettiin 16 665 mk (11.3. 
755 §). 

Sairaalaviraston tal.joht. Raimo Kaar-
lehdolle myönnettiin 1.6. lukien ero 32. pl:n 
talousjohtajan virasta (17.6. 2741 §). Viran 
oltua haettavana siihen valittiin ekonomi 
Aarre Sinisalo 1.9. lukien tavanmukaisilla 
ehdoilla (27.5. 2476 §, 2.9. 3286 §). 

Sairaalakeskuksen johtavan lääkärin puoli-
päivävirka päätettiin edelleen jättää täyt-
tämättä 30.6.1969 saakka. Virkaan kuuluvia 
tehtäviä hoitamaan päätettiin palkata työ-
sopimussuhteeseen prof. Paavo Heiniö, kuu-
kausipalkka 1 744 mk hänelle kaupungin 
palveluksen perusteella tulevan eläkkeen 
lisäksi (23.12. 4446 §). 

Auroran sairaalan työsopimussuhteessa 
olevien hengityskoneen valvojien palkkio 
vahvistettiin 3.50 mk:ksi tunnilta 1.10. 
lukien (9.9. 3405 §). 

Sairaalan 13. pl:aan kuuluva apuemännän 
virka päätettiin jättää vakinaisesti täyttä-
mättä siihen saakka, kunnes Piritan sairaa-
lan toiminta lopetettaisiin (16.12. 4374 §). 

Auroran sairaalan sair.hoit. Orvokki Suo-
minen oli anonut äitiysloman palkan suorit-
tamista ajalta 9.—20.3. ja koska palkan pi-
dättäminen saattoi vaikuttaa myös vuosi-
lomaan ja ikälisiin, oli anoja pyytänyt että 
ne määrättäisiin hänelle virkasäännön mu-
kaisesti. Sairaalaviraston ilmoituksen mu-
kaan Suominen oli osallistunut terveyden-
hoitohenkilöstön työnseisaukseen, mistä syys-
tä hänellä ei viraston mielestä ollut oikeutta 
saada äitiysloman palkkaetuja em. ajalta. 
Kun sairaalan johtaja 11.1. tekemällään 
päätöksellä oli myöntänyt Suomiselle äitiys-
lomaa ajaksi 9.3.—31.5. ja kaupunki oli 
sairausvakuutustoimistolle lähettämänsä päi-
värahahakemuksen perusteella 6.4. tapah-
tuvaksi lasketun synnytyksen perusteella 

anonut päivärahoja, siten että osa koski 
työnseisauksen aikaa ja kun äitiyslomaa ei 
ollut peruutettu, palkkalautakunta oli katso-
nut, että hänelle tulisi myöntää virkasäännön 
edellyttämät palkkaedut äitiysloman ajal-
ta. Kaupunginhallitus kehotti sairaalalauta-
kuntaa huolehtimaan siitä, että Suomisen 
anomus käsiteltäisiin palkkalautakunnan esit-
tämällä tavalla harkitsemalla palkkaetujen 
myöntämistä koko äitiysloman ajalta (7.10. 
3662 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti lähet-
tää sair.hoit. Karin Jäderholmin anomuksen 
sairausajan palkkaetujen saamisesta edel-
leen sairaalalautakunnalle ja ilmoittaa katso-
vansa, että hakemukseen tulisi suostua, 
koska hän ei ollut osallistunut työnseisauk-
seen, vaan oli ollut säännöllisesti työssä toimi-
paikallaan työnseisauksen alkamisesta sai-
rastumiseensa 13.3. saakka (21.10. 3801 §). 

Kaupunginhallitus oli virkasäännön 47 §:n 
nojalla jättänyt tutkittavaksi ottamatta 
sair.hoit. Sirkka-Liisa Tolmusen sairausajan 
(8.—16.3.1968) palkan maksamista koskevan 
anomuksen. Tämän vuoksi Tolmunen oli 
lääninhallitukselle esittänyt, että kaupungin-
hallitus velvoitettaisiin maksamaan hänelle 
palkka mainitulta sairausajalta. Lisäksi hän 
oli pyytänyt kulujensa korvaamista. Läänin-

oikeus oli hylännyt anomuksen ja kulu vaati-
muksen perusteettomana, koska Tolmuselle 
ei ollut myönnetty kaupungin virkasäännön 
39 §:ssä tarkoitettua virkavapautta eikä 
hänellä näin ollen ollut ollut oikeutta saada 
palkkaa sanotulta ajalta. Tämän jälkeen Tol-
munen oli korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
jättämässään valituksessa vaatinut läänin-
hallituksen päätöksen kumoamista sillä pe-
rusteella, että hän oli ollut osan työnseisaus-
ajasta työssä ja että virkasäännön 42 §:n 
2 mom:n perusteella hänellä sairauden vuoksi 
olisi oikeus palkkaetuihin siitäkin huolimatta, 
ettei hänelle ollut myönnetty virkavapautta. 
Asiamiestoimisto huomautti, että Tolmunen 
ei missään olosuhteissa ollut oikeutettu saa-
maan palkkaa 8.—11.3. väliseltä ajalta, koska 
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hän oman ilmoituksensa mukaan, mikäli ei 
olisi sairastunut, olisi joka tapauksessa ollut 
luvattomasti poissa mainitun ajan. Kun 
Tolmunen ei ollut edes anonut virkavapautta 
sairauden vuoksi ja kun myönnetty virka-
vapaus virkasäännön 39 §:n mukaan on 
ehdottomana edellytyksenä sairausajan palk-
kaetujen saamiseksi, asiamiestoimisto katsoi, 
ettei Tolmusella voinut olla oikeutta palkka-
etuihin myöskään 12.—16.3. väliseltä ajalta. 
Virkasäännön 42 §:n, johon valittaja myös oli 
vedonnut, ja sitä seuraavien virkasäännön 
pykälien säännöksiä oli tarkastettava vir-
kavapauden aikaista palkkaa koskevien sään-
nösten muodostamaa kokonaisuutta vasten. 
Näin ollen niiden oli katsottava tarkoittavan 
säännellä yksinomaan sellaisia virkavapauk-
sia, jotka eivät perustu sairauteen, tapatur-
maan tahi raskauteen ja synnytykseen. 
Asiamiestoimiston käsityksen mukaan ei ko. 
pykälän ja erityisesti sen 2 mom:n säännök-
sillä ole tarkoitettu muuttaa jo aikaisemmin 
tyhjentävästi säänneltyjä sairauden, tapa-
turman tai raskauden ja synnytyksen vuoksi 
myönnettävien virkavapauksien palkkasään-
nöksiä. Virkasäännön 42 §:n säännökset 
eivät oikeuta muuttamaan 39 §:n määräyksiä 
siitä, että palkkaetujen saamisen ehdottoma-
na edellytyksenä on asianmukaisessa järjes-
tyksessä myönnetty virkavapaus. Asiamies-
toimistoa kehotettiin antamaan korkeimmal-
le hallinto-oikeudelle pyydetty selitys sekä 
siinä esittämään asiamiestoimiston lausunnon 
mukaisesti, että sair.hoit. Sirkka-Liisa Tol-
musen valitus hylättäisiin perusteettomana 
(17.6. 2738 §, 19.8. 3152 §, 18.11. 4089, 4092 
§)· 

Kaupunginhallitus päätti puolestaan hy-
väksyä Auroran sairaalan lastenpsykiatrian 
osaston perustamissuunnitelman hoitolaitos-
ten suunnittelutoimikunnan esityksen mukai-
sena toiminnallisen suunnitelman ja huone-
tilaohjelman pohjaksi sekä lähettää sen lää-
kintöhallituksen hyväksyttäväksi. Hoitolai-
tosten suunnittelutoimikunnalle päätettiin 
lähettää jäljennökset terveydenhoitolauta-

kunnan, nuorisotyölautakunnan, lastensuoje-
lulautakunnan, nuorisokomitean ja yleisten 
töiden lautakunnan asiasta antamista lausun-
noista jatkokehitystyötä varten (20.5. 2411 
§)· 

Kaupunginhallitus hyväksyi hoitolaitos-
ten suunnittelutoimikunnan esittämän kun-
nallisen nuorisopoliklinikan perustamissuun-
nitelman ja toiminnallisen suunnitelman sekä 
ehdotuksen sen sijoittamiseksi Auroran sai-
raalan huonetiloihin esityksen mukaisesti. 
Sairaalalautakuntaa kehotettiin ryhtymään 
asiaa koskeviin tarvittaviin toimenpiteisiin 
yhteistyössä yleisten töiden lautakunnan ja 
hoitolaitosten suunnittelutoimikunnan kans-
sa. Lääkintöhallitus oli 11.12. ilmoittanut 
omasta puolestaan katsovansa nuorisopoli-
klinikkatoiminnan aloittamisen Auroran sai-
raalassa tarkoituksenmukaiseksi. Kunnalli-
sista yleissairaaloista annettujen säännösten 
mukaisesti olisi sosiaali- ja terveysministe-
riölle aikanaan toimitettava ao. suunnitel-
mat (26.8. 3222 §, 23.12. 4450 §). 

Kaupunginhallitus päätti, tyytyen lää-
kintöhallituksen päätöksiin Auroran sairaa-
lan viien 1961—1964 valtionavustuksista, 
merkitä ne tiedoksi (1.4. 1062 §, 23.9. 3517 §, 
4.11. 3938 §). 

Merkittiin tiedoksi sosiaali- ja terveys-
ministeriön päätös sairaalan kappeli- ja 
obduktiorakennuksen muutos- ja lisätöiden 
kustannusten hyväksymisestä valtionavun 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitel-
maan ja päätettiin tyytyä siihen. Ministeriö 
oli jättänyt hyväksymättä ko. menoja 
69 533 mk, josta valtionavun osuus olisi 
ollut 17 383 mk eli 25 % (16.12. 4375 §). 

Auroran sairaalan rakennuksessa n:o 2 
oleva vapaa asuinhuone päätettiin vahvistet-
tua vuokraa vastaan vuokrata apul.ylilääk. 
Rabbe Wallgrenille toistaiseksi ja kauintaan 
siihen saakka, kunnes sairaala tarvitsee 
huoneen henkilökunnan asunnoksi (yjsto 
27.11. 7524 §). 

Yleisjaosto päätti, ettei terveystark. Oiva 
Borgstenilta liikaa perityn vuokran korvaa-
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miseksi peritä sairaalan rakennuksessa 16 A 
sijaitsevasta asunnosta 1 851 mk:n määrää 
vastaavalta ajalta vuokraa 1.11.1968 alkaen 
eteenpäin (yjsto 16.10. 7185 §). 

Kaupunginhallitus päätti kunnallislain 175 
ja 179 §:n nojalla kumota sairaalalautakunnan 
19.5.1968 tekemän päätöksen ja kehottaa 
lautakuntaa suorittamaan kauppat.maist. 
K. Henrikssonille korvauksena 316 mk hänen 
autolleen sairaalarakennuksen katolta pu-
donneen lumen aiheuttaman vaurion kor-
vaamiseksi tavanmukaisilla ehdoilla (24.6. 
2807 §). 

Kivelän sairaalan ylilääkärille prof. Aarne 
Seppälälle myönnettiin ero valtion B 3 palk-
kausluokkaan kuuluvasta korva-, nenä- ja 
kurkkutautien osaston ylilääkärin virasta 
1.12. lukien (26.8. 3218 §, 14.10. 3720 §). 
Samaten myönnettiin prof. Heino Laitiselle 
ero sairaalan B 3 palkkausluokkaan kuulu-
vasta röntgenylilääkärin virasta 30.9. lukien 
(5.8. 3015 §). 

Yleisjaosto hyväksyi sen toimenpiteen, 
että prof. Pekka Virtamolta ja apul.prof. 
Esko Tähdeltä oli pyydetty lausunnot sai-
raalan röntgenylilääkärin viran hakijoista 
(yjsto 11.12. 7641 §). Professoreilta Leo 
Ojalalta ja Urpo Siiralalta päätettiin pyytää 
asiantuntijalausunto korva-, nenä- ja kurkku-
tautien osaston ylilääkärin viran hakijoista 
(yjsto 4.12. 7597 §). 

Kaupunginhallitus päätti virkasäännön 47 
§:n nojalla jättää tutkittavaksi ottamatta 
erikoissair.hoit. Kristiina Väänäsen ja apul. 
os.hoit. Alli Janhusen anomuksen palkka-
etujen maksamisesta sairausajalta. Molem-
mat olivat osallistuneet sairaanhoitohenkilö-
kunnan työnseisaukseen. Väänäsen valitettua 
asiasta lääninhallitukseen kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa katsovansa asiamiestoimis-
ton lausunnon mukaisesti, ettei menettely 
asiassa ollut virkasäännön vastainen ja että 
Väänäsen vaatimukset olivat aiheettomat 
(19.8. 3146, 3149 §, 14.10. 3718 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintö-
hallitukselle, että Kivelän sairaalan os.lääk. 

Kalle Meurmanille myönnettäisiin oikeus 
käyttää sairaalan välineitä ja hoitohenkilö-
kuntaa yksityispotilaiden vastaanottamiseen 
kertomusvuoden aikana enintään 4 tuntia 
viikossa. Lääkintöhallitus oli hyväksynyt 
esitetyn oikeuden, jonka jälkeen sairaala-
lautakuntaa kehotettiin tekemään tri Meur-
manin kanssa ao. sopimus. Korvauksen mää-
räämistä varten oli pidettävä tavanmukaista 
käyttö- ja päiväkirjaa (26.2. 627 §, 29.4. 
2172 §, 27.5. 2475 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan järjestämään 1.11.1968 alkaen tois-
taiseksi ja kauintaan v:n 1969 loppuun nivel-
reumapotilaiden leikkaushoidon Kivelän sai-
raalassa lautakunnan esityksen mukaisesti 
käyttäen tarkoitukseen tileille Muut palkka-
menot ja Kalusto merkittyjä määrärahoja 
niitä kuitenkaan ylittämättä (7.10. 3663 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääkin-
töhallituksen päätöksiin sairaalan v:n 1964 
ja 1965 kunnossapito- ja käyttökustannusten 
valtionavusta (16.4. 2036 §, 16.9. 3455 §). 

Yleisjaosto oikeutti alikonemest. Armas 
Alasen 1.12. tapahtuvan eläkkeelle siirtymi-
sen jälkeen asumaan sairaalan vuokra-asun-
nossa vahvistettua vuokraa vastaan kauin-
taan 31.5.1969 saakka (yjsto 11.12. 7642 §). 

Kivelä-Hesperian sairaalaan päätettiin ker-
tomusvuodeksi palkata yhteinen toimisto-
apulainen (28.10. 3857 §). 

Suursuon vanhainkodin apteekkitavarain 
keskusvarastosta päätettiin siirtää Mohr-
Westphalin vaaka n:o 685 kaupungin sai-
raanhoitolaitosten Kivelä-Hesperian sairaa-
loiden alueelle perustettavaan apteekkiin 
(yjsto 16.10. 7186 §). 

Kivelä-Hesperian sairaaloiden puhelin-
vaihteen laajennustyötä, henkilöhakulaitteis-
ton hankintaa ja niiden teknillisiä töitä 
varten myönnettiin 255 097 mk (23.12. 
4451 §). 

Malmin sairaalan valtion A 30 palkkaus-
luokkaan kuuluvaan laboratorioylilääkärin 
virkaan valittiin tavanomaisilla ehdoilla 
lääket.lis. Erkki Leskinen (15.1. 164 §). 
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Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan palkkaamaan edelleen kertomusvuo-
den aikana Malmin sairaalaan ja Marian 
sairaalan kirurgian osastoon ulkopuolisia 
laillistettuja lääkäreitä korvausta vastaan, 
joka arkipäivystykseltä on 250 mk, lauantai-
päivystykseltä 300 mk ja sunnuntaipäivys-
tykseltä 400 mk sillä ehdolla, että kertomus-
vuoden talousarvioon sanottujen sairaaloiden 
palkkausmenoja varten merkitystä määrä-
rahasta säästyisi ko. tarkoitukseen käytettä-
viä varoja vastaava määrä ja että tarkoituk-
seen käytettäisiin Malmin sairaalan osalta 
5 000 mk ja Marian sairaalan osalta 6 000 
mk (3.1. 42 §, 19.8. 3150 §). 

Malmin sairaalaan päätettiin kertomusvuo-
deksi palkata puolipäivätoiminen toimisto-
apulainen (28.10. 3857 §). 

Sairaala-apul. Helmi Kivimaalle päätet-
tiin suorittaa siltä ajalta, jolloin hänet oli 
määrätty hoitamaan oman virkansa lisäksi 
kokeiluluonteisesti siivoustöiden ohjaukseen 
liittyviä tehtäviä 7. pl:n ja 5. pl:n palkkauksen 
välinen erotus huomioon ottamalla ikälisät 
lautakunnan esittämällä tavalla (5.8. 3014 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä Malmin 
sairaalan v:n 1965 kunnossapito- ja käyttö-
kustannuksia koskevaan lääkintöhallituk-
sen päätökseen (9.12. 4321 §). 

Marian sairaala. Sairaanhoitaja Eeva So-
vasto oli ilmoittanut olleensa työkyvytön 
24.-28.2. ja 3.-8.3. ja anonut, että hänelle 
virkasäännön 39 §:n perusteella maksettai-
siin palkka näiltä ajoilta. Sovasto oli työn-
seisauksen aikana osallistunut katastrofi-
päivystykseen. Palkkalautakunta oli lausun-
nossaan viitannut 4.1. muutetun työsopimus-
lain 20 §:n 2 momenttiin ja katsonut, että 
anojalle tulisi myöntää sairauslomaa täysin 
palkkaeduin hänen anomiltaan päiviltä. Kau-
punginhallitus kehotti sairaalalautakuntaa 
huolehtimaan siitä, että Sovaston anomus 
käsiteltäisiin harkitsemalla palkkaetujen 
myöntämistä palkkalautakunnan esittämällä 
tavalla. Osastonhoit. Britta Holmströmin 
anomus palkkaetujen saamisesta sairausajal-

ta päätettiin virkasäännön 47 §:n nojalla 
jättää tutkittavaksi ottamatta (14.10. 3719 §, 
7.10. 3664 §). 

Sairaalan apumies Rauno Saukkoriipille 
päätettiin suorittaa erillinen korvaus niiltä 
tunneilta, jolloin hän joutuu tilapäisesti toi-
mimaan auton- tai traktorinkuljettajana 
muutoin kuin vuosilomien tai virkasäännön 
mukaisten sairauslomasijaisuuksien aikana, 
kaupunginhallituksen v. 1964 tekemän pää-
töksen mukaisesti (16.4. 2038 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli kaupunginhallituksen esityksestä vahvis-
tanut Marian sairaalan sairaansijamääräksi 
399 (27.1. 331 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääkintö-
hallituksen päätökseen, joka koski sairaalan 
v:n 1965 kunnossapito- ja käyttökustannuk-
siin saatavaa valtionapua (9.12. 4319 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli hyväksynyt Kivelän ja Hesperian sairaa-
loiden B-tornitalossa kertomusvuonna har-
joitettavan psykiatristen potilaiden päivä-
sairaanhoitotoiminnan ja vahvistanut paikka-
luvuksi 24. Mikäli toimintaa jatkettaisiin 
v:n 1969 aikana, olisi siitä tehtävä lääkintö-
hallitukselle uusi esitys (27.1. 333 §). Kaupun-
ginvaltuuston hyväksyttyä 26.6.1968 . B-
tornitalon muuttamisen psykiatriseksi hoito-
osastoksi kaupunginhallitus myönsi 600 000 
mk ko. muutostyötä varten. Sairaalalauta-
kuntaa kehotettiin ryhtymään tarpeellisiin 
valmisteluihin palonarkojen psykiatrian sai-
raansijojen poistamiseksi lautakunnan esit-
tämän suunnitelman mukaisesti. Lääkintö-
hallitukselle päätettiin esittää, että se esittäi-
si sosiaali- ja terveysministeriölle em. muu-
tostyön hyväksymistä valtionavun suoritta-
mista koskevaan yleiseen suunnitelmaan kus-
tannuksiltaan 1 651 723 mk:n määräisenä 
(1.7. 2893 §, 19.8. 3151 §). 

Hesperian sairaalan valtion B 2 palkkaus-
luokkaan kuuluvaan ylilääkärin virkaan va-
littiin 1.7. lukien lääket.lis. Osmo Katila 
tavanmukaisilla ehdoilla ja lääkintöhallitus 
antoi hänelle määräyksen mainittuun virkaan 
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(18.3. 825 §, 4.6. 2565 §, 1.7. 2890 §, 12.8. 
3092 §, yjsto 9.5. 5957 §). 

Kaupunginhallitus myönsi ylilääk. Karl 
Achtelle eron valtion B 2 palkkausluokkaan 
kuuluvasta Hesperian sairaalan ylilääkärin 
virasta 2.2. lukien (19.2. 549 §). 

Työajan lyhentämisen takia päätettiin 
Hesperian sairaalaan palkata 1.1.1969 lukien 
työsopimussuhteeseen yksi siivoustöiden oh-
jaaja, 5 sairaala-apulaista, joista 1 puoli-
päivät oiminen ja 2 osa-aikatoimista kylvet-
täjää noudattamalla kaupungin vastaavan 
henkilökunnan palkkatasoa ja -perusteita 
(18.11. 4093 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääkintö-
hallituksen päätökseen, joka koski eräiden 
viranhaltijoiden ja eräiden tp. lääkärien palk-
kaamisesta aiheutuviin menoihin saatavaa 
valtionavustusta (16.9. 3454 §, 30.9. 3589 §). 

Yleisjaosto päätti kiitollisena ottaa vastaan 
Hesperian sairaalassa säilytettäväksi sairaa-
lan taideterapiakerhon lahjoittaman taulun 
(yjsto 18.9. 6961 §). 

Haagan osasto. Lääkintöhallitukselle pää-
tettiin esittää, että Hesperian sairaalan Haa-
gan osaston hoitopäivätilastoissa saataisiin 
ottaa huomioon vain todelliset hoitopäivät, 
vaikka potilaita ei viikonvaihteen ajaksi 
poisteta sairaalan kirjoista (23.9. 3511 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli kaupunginhallituksen esityksestä vahvis-
tanut Haagan osaston hoitopaikkaluvuksi 
92 kertomusvuoden alusta lukien (5.2. 404 §, 
11.3. 754 §). 

Yleisjaosto oikeutti sairaalalautakunnan 
lähettämään Hesperian sairaalan tp. osasto-
lääk. Pauli Paukkosen, ylihoit. Elna Huhma-
rin, lääk.voim. Heli Niemen ja työnohj. 
Rauno Pallosen matkapäivineen kauintaan 
kahdeksan päivää kestävälle virkamatkalle 
Mallorcalle aikana 11.—18.5. Haagan osas-
tosta mainitulle paikkakunnalle kuntoutetta-
viksi lähetettävän potilasryhmän hoitajina 
ja valvojina (yjsto 9.5. 5986 §). 

Nikkilän sairaalan valtion B 3 palkkausluok-
kaan kuuluvaan ylilääkärin virkaan valittiin 

1.1. lukien lääket.lis. Eero Hellaakoski, jolle 
lääkintöhallitus antoi määräyksen sanottuun 
virkaan 30.1.1968 (15.1. 164 §, 12.2. 490 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 
1965 tekemäänsä päätöstä, että Nikkilän 
sairaalassa saadaan maksaa osastolääkärin 
viran peruspalkka sairaalalisineen aikana 
15.5.—15.9.1968 ja 15.5.—15.9.1969 kerral-
laan enintään kuudelle lääketieteen kandi-
daatille kauintaan kahden kuukauden aikana 
ja muulloin mainittujen vuosien aikana ker-
rallaan enintään kahdelle lääketieteen kandi-
daatille kauintaan yhden kuukauden aikana, 
mikäli heidät lääkintöhallituksen hyväksy-
minä viransijaisina palkataan hoitamaan 
osastolääkärin virkoja (4.3. 683 §, 16.12. 
4373 §). 

Apulaisosastonhoitajille Gun-Britt Berg-
holmille ja Aila Männistölle päätettiin koh-
tuussyistä suorittaa osastonhoitajan virkaan 
kuuluvat palkkaedut, edelliselle 1.8.—8.10. 
1966 ja jälkimmäiselle 18.—30.3., 14.—21.5. 
ja 4.—8.11.1966 väliseltä ajalta. Sairaala-
lautakuntaa kehotettiin vastaisuudessa huo-
lehtimaan siitä, että sairaalassa noudatettai-
siin virkasäännön määräyksiä sijaisuus jär-
jestelyissä ja tarvittaessa tekemään riittävän 
ajoissa esitykset mahdollisista poikkeusjär-
jestelyistä (4.3. 681 §). Sairaala-apulaiselle 
Taimi Strömille päätettiin siltä ajalta, jolloin 
hänet oli määrätty hoitamaan oman virkansa 
lisäksi kokeiluluonteisesti siivoustöiden oh-
jaukseen liittyviä tehtäviä, suorittaa 7. 
pl:n ja 5. pl:n palkkausten välinen erotus 
ottamalla huomioon ikälisät lautakunnan 
esittämällä tavalla (5.8. 3014 §). 

Nikkilän sairaalaan päätettiin hankkia 
kolme Salora Manhattan 23" televisiovastaan-
otinta. Tarkoitukseen saatiin käyttää 2 250 
mk ja osamaksuna luovuttaa vanha Kuba-
merkkinen televisio vastaanotin (yjsto 20.11. 
7481 §). 

Sairaalan pyykinpesun uudelleen järjes-
tämistä varten myönnettiin 18 000 mk (1.7. 
2891 §). 
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Kaupunginhallitus hyväksyi Nikkilän sai-
raalan juurikaskellarin 20.3. päivätyt pää-
piirustukset. Rakennustyötä varten myönnet-
tiin enintään 365 000 mk ja lääkintöhalli-
tukselle päätettiin esittää, että rakennustyö 
sisällytettäisiin valtionavun suorittamista 
koskevaan yleiseen suunnitelmaan kustan-
nuksiltaan 365 000 mk:n määräisenä (17.6. 
2740 §). 

Nikkilän maatilan alueella sijaitseva pui-
nen asuinrakennus n:o 45 ja puimalaraken-
nus n:o 27 päätettiin purkaa käyttäen tar-
koitukseen enintään 5 000 mk (30.12. 4499 §). 

Sairaalalautakunnalle myönnettiin oikeus 
käyttää rakennusten n:o 2 ja 6 kattojen 
uusimista varten merkitty määräraha 106 000 
mk. Työstä aiheutuviin kustannuksiin saa-
tava valtionapu olisi anottava valtionapua 
sairaalan käyttökustannuksia varten anot-
taessa (27.5. 2477 §). 

Sairaalassa vapaana oleva yhden hengen 
asuinhuone päätettiin vahvistettua vuokraa 
vastaan vuokrata kanttiininhoit. Bertta Taa-
jamolle kauintaan 30.4.1969 saakka (yjsto 
11.12. 7643 §). 

Rakennusmestari Vilho Laitakarille pää-
tettiin 1.3. lukien suorittaa korvauksena päi-
vittäisestä matkustamisesta Helsingin ja 
Nikkilän välillä todelliset matkakustannukset 
ja päivärahana 5 mk päivää kohden niin 
kauan, kuin hän hoitaa sairaalan asuntola-
rakennuksen saneeraustyön valvontatehtäviä 
(yjsto 2.5. 5935 §). 

Mielisairaanhoitajien liiton Nikkilän osas-
tolle myönnettiin 500 mk käytettäväksi Nik-
kilän sairaalan sairaanhoitohenkilökunnan 
loma- ja virkistystarkoituksiin (yjsto 7.8. 
6697 §). 

Röykän sairaalan ylihoit. Maija-Liisa Al-
monkarille päätettiin suorittaa 13. pl:n 
loppupalkan mukainen tuntipalkka niiltä 
tunneilta, jolloin hän virka-aikansa ulkopuo-
lella suorittaa Röykän sairaalan laboratorio-
tutkimuksia (5.8. 3013 §). 

Sairaalalautakunta oikeutettiin kokeile-
maan 40-tuntista työviikkoa Röykän ja 

Piritan sairaaloissa sairaalaviraston laati-
mien suunnitelmien mukaisesti 5.5. alkaen 
kertomusvuoden loppuun. Toimenpiteiden 
aiheuttamia lisäkustannuksia varten myön-
nettiin Röykän sairaalalle 58 000 mk ja 
Piritan sairaalalle 6 200 mk. Laakson sai-
raalan suljetuilta osastoilta päätettiin siirtää 
Röykän sairaalaan toistaiseksi viisi tp. sai-
raala-apulaisen virkaa (6.5. 2228 §). 

Kaupunginhallitus päätti puolestaan hy-
väksyä rakennusviraston laatimat, 20.11.1967 
päivätyt Röykän sairaalan uuden asuinra-
kennuksen ja auto vajan pääpiirustukset työ-
selity ksineen ja kustannusarvioineen. Raken-
nushankkeen toteuttamista varten myönnet-
tiin enintään 515 000 mk. Lääkintöhallituk-
selle päätettiin esittää, että se lähettäisi pii-
rustukset työselityksineen ja kustannusar-
vioineen sisäasiainministeriölle esityksin, että 
rakennushanke sisällytettäisiin valtionavun 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitel-
maan (27.1. 332 §). Myöhemmin kaupungin-
hallitus muutti v. 1966 tekemäänsä ja edellä 
olevaa päätöstä siten, että näissä päätöksissä 
myönnetyt, yht. 715 000 mk:n suuruiset 
määrärahat siirrettäisiin yleisten töiden lau-
takunnan käytettäväksi. Rakennustyöt pää-
tettiin aloittaa 1.8.1968. Edelleen kaupungin-
hallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, 
että se esittäisi sisäasiainministeriölle mainit-
tujen rakennustöiden sisällyttämistä valtion-
avun suorittamista koskevaan yleiseen suun-
nitelmaan 1.065 mmk:n määräisinä (6.5. 
2226 §, 5.8. 3011 §). 

Kaupunginhallitus päätti puolestaan hy-
väksyä Röykän sairaalan keittiön uudista-
mista koskevan perustamissuunnitelman hoi-
tolaitosten suunnittelutoimikunnan esityk-
sen mukaisena toiminnallisen suunnitelman ja 
huonetilaohjelman laatimistyön pohjaksi sekä 
sairaalan rakennuksen n:o 1 peruskorjaus-
suunnitelman, joka lähetettiin edelleen lää-
kintöhallituksen hyväksyttäväksi (4.6. 2564 
§, 28.10. 3858 §). 

Talorakennusosaston rak.mest. Viljo Lönn-
rotille päätettiin 1.8. lukien suorittaa linja-
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automatkakustannukset Helsingin ja Röykän 
välillä sekä päivärahana 5 mk päivää kohti 
niin kauan kun hän hoitaa sairaalan asunto-
rakennuksen uudisrakennustyötä valvovan 
rakennusmestarin tehtäviä (yjsto 21.8. 
6783 §). 

Yleis jaosto oikeutti sairaalalautakunnan 
suorittamaan mielisair.hoit. Elisa Söderenalle 
tavanmukaisilla ehdoilla 322 mk korvaukse-
na v. 1967 lämmöneristyksen parantamiseksi 
suoritettujen korjaustöiden yhteydessä hänen 
henkilökunta-asunnossa olleen irtaimistonsa 
vahingoittumisesta. Sairaalavirastoa keho-
tettiin yhteistoiminnassa asiamiestoimiston 
kanssa tutkimaan mahdollisuuksia saada 
summa perityksi Rakennusliike Rimalsa 
Oy:ltä ja ryhtymään tarvittaviin toimenpi-
teisiin (yjsto 17.5. 6051 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin valvomaan 
kaupungin etuja Röykän sairaalassa kuol-
leen tai.hoit. Irene Salmisen testamenttia 
koskevassa moitejutussa (9.12. 4320 §). 

Psykiatrinen huoltotoimisto. Kaupunginhal-
litus myönsi enintään 16 600 mk psykiatrisen 
huoltotoimiston talossa Latokartanontie 14 
olevan potilasasuntolan varsinaisia ja muita 
palkkamenoja varten (12.2. 491 §). 

Laakson sairaalaan päätettiin kertomus-
vuodeksi palkata työsopimussuhteeseen yksi 
yöylihoitaja, yksi mekaanikko ja yhteisesti 
tuberkuloositoimiston kanssa yksi toimisto-
apulainen (28.10. 3857 §). 

Eräille sairaalan huoltomiehille päätettiin 
suorittaa erillinen korvaus niiltä tunneilta, 
jolloin he joutuisivat tilapäisesti toimimaan 
auton- tai traktorinkuljettajina muutoin kuin 
vuosilomien tai kaupungin virkasäännön 
mukaisten sairauslomasijaisuuksien aikana 
kaupunginhallituksen v. 1964 tekemän pää-
töksen mukaisesti (2.9. 3287 §,4.11. 3939 §). 
Sairaalan konepääll. Pauli Hentuselle pää-
tettiin suorittaa ylityöstä 200 mk:n suuruinen 
erillinen kuukausikorvaus kauintaan kerto-
musvuoden ajan (3.1. 41 §). 

Merkittiin tiedoksi korkeimman hallinto-
oikeuden päätös Laakson sairaalan tuberku-

loosiosastojen ja sisätautiosaston v:n 1963 
kunnossapito-ja käyttökustannusten valtion-
avusta (5.8. 3009 §, 9.9. 3406 §). 

Laakson sairaalan yö vartioinnin järjestä-
minen, ks. s. 157. 

Kaupunginhallitus myönsi Laakson sai-
raalan itäisen potilaspavilj ongin peruskor-
jaustyötä varten aikaisemmin myönnettyjen 
määrärahojen lisäksi enintään 1.6 mmk. 
Määrärahoista saatiin käyttää enintään 
11 700 mk sairaalan hallintorakennuksen ja 
läntisen potilasrakennuksen viemärin uusi-
miseen (4.3. 680 §, 6.5. 2225 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennus-
osaston laatimat sairaalan ruoanjakelu jär-
jestelmän nykyaikaistamista koskevat pii-
rustukset ja myönsi tarkoitukseen enintään 
236 800 mk (4.3. 679 §). 

Toim.apul. Sirkka Liirre oli tehnyt valituk-
sen sen johdosta, että kaupunki oli ulosotto-
teitse perinyt häneltä maksuja, jotka olivat 
aiheutuneet hänen äitinsä Laakson sairaa-
lassa saamasta hoidosta. Lääninoikeus oli 
kumonnut ko. maksuunpanot ja poistanut 
niissä valittajan maksettaviksi määrätyt 
maksut. Rahatoimistoa kehotettiin palautta-
maan asianomaiselle se määrä, minkä hän 
mahdollisesti oli näitä sairaalamaksuja mak-
sanut (18.3. 822 §). 

Tuberkuloositoimiston ylilääk. Johannes 
Heikkiselle päätettiin myöntää ero valtion 
A 30 palkkausluokkaan kuuluvasta tuberku-
loositoimiston ylilääkärin virasta 29.10. lu-
kien (2.9. 3285 §). Virka päätettiin julistaa 
haettavaksi 30 p:n hakuajoin (21.10. 3802 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, 
että Loviisankatu 6—8:ssa sijaitseva 48-
paikkainen tuberkuloottisten asuntola hyväk-
syttäisiin tuberkuloosilain 7 §:ssä tarkoitetuk-
si tuberkuloosilaitokseksi (13.5. 2319 §). 

Tuberkuloosipiirien Liitolle päätettiin suo-
rittaa kertomusvuoden jäsenmaksu 5 199 mk 
(yjsto 18.4. 5801 §). 

Hangonkadun hoitokoti. Kaupunginhalli-
tus päätti lähettää Hangonkadun hoitokodin 
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laajentamista koskevat piirustukset edelleen 
lääkintöhallitukselle ja esittää, että hoito-
kodin laajentaminen hyväksyttäisiin lopul-
lisesti ja että se saataisiin ottaa käyttöön 96 
hoitopaikkaa käsittävänä laitoksena 1.4. 
lukien. Lääkintöhallitus hyväksyi 29.4. teh-
dyn esityksen. Vielä kaupunginhallitus päätti 
esittää lääkintöhallitukselle, että se tekisi 
sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen 
Hangonkadun hoitokodin laajentamista kos-
kevan työn hyväksymisestä valtionavun 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitel-
maan kustannuksiltaan 383 731 mk:n mää-
räisenä (1.4. 976 §, 13.5. 2320 §, 9.9. 3404 §). 

Hoitokodin kaluston hankintoja varten 
myönnettiin enintään 23 500 mk (23.12. 
4447 §). Hoitokotiin päätettiin hankkia Salo-
ra Manhattan 23" -merkkinen televisiovas-
taanotin käyttäen tarkoitukseen enintään 
809 mk (yjsto 22.2. 5362 §). 

Hoitokodin tontilla sijaitsevan n. 50 m3:n 
suuruinen talousrakennus päätettiin purkaa 
ja käyttää tarkoitukseen 2 000 mk (yjsto 
2.10. 7061 §). 

Kaupungin sairaanhoito-oppilaitosten ope-
tustoiminnan jatkaminen. Opetusministeriöl-
le päätettiin esittää, että se myöntäisi kau-
pungin sairaanhoitajakoulun, apuhoitajakou-
lun ja Nikkilän sairaalan mielisairaanhoitaja-
koulun osalta sairaanhoitotoimen harjoitta-
jien ja muun vastaavanlaisen henkilöstön 
kouluttamisesta annetussa asetuksessa tar-
koitetun luvan opetustoiminnan jatkamiseen 
siten, että ko. oppilaitoksissa asianomaisen 
koulutuksen saaneet voitaisiin edelleen mer-
kitä lääkintöhallituksessa sairaanhoitotoimen 
harjoittajista pidettävään luetteloon (30.9. 
3590 §). 

Sairaanhoito-oppilaitosten luento- ja opetus-
palkkiot. Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 
v. 1967 tekemäänsä päätöstä, että kaupungin 
sairaanhoito-oppilaitoksissa saadaan 1.1.1968 
lukien maksaa samansuuruiset luento- ja 
opetuspalkkiot kuin valtiovarainministeriön 
2.2.1968 tekemän päätöksen perusteella suo-
ritetaan valtion sairaanhoito-oppilaitoksissa 

kuitenkin siten, että mahdollisesta tilapäi-
sestä kertaluennosta saadaan maksaa vain 
samansuuruinen palkkio kuin muillekin luen-
noitsijoille ja opettajille (16.4. 2035 §). -

Sairaanhoitajakoulu. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyi 13.6. kaupungin sairaanhoitajakou-
lun luonnospiirustukset ja kaupunginhallitus 
myönsi 73 000 mk koulun suunnittelua varten 
(2.12. 4242 §). 

Kaupunginhallitus oli v. 1967 pyytänyt 
lääkintöhallitukselta lausunnon ruotsinkielis-
ten kurssien järjestämisestä sairaanhoitaja-
koulussa. Lääkintöhallitus oli lausunnossaan 
maininnut, että ruotsinkielisiä sairaanhoi-
tajia koulutetaan maan tarvetta vastaava 
määrä Helsingin ruotsalaisessa sairaanhoi-
tajaopistossa ja Vaasan sairaanhoitajakou-
lussa. Näin ollen voisi Helsingin kaupungin 
sairaanhoitajakoulun opetuskielenä olla suo-
menkieli kuitenkin siten, että kouluun voi-
taisiin ottaa myös sellaisia ruotsinkielisiä 
hakijoita, jotka tyydyttävästi pystyvät seu-
raamaan suomenkielistä opetusta ja voivat 
suorittaa kirjalliset tehtävät äidinkielellään. 
Tarvittaessa voitaisiin järjestää ruotsinkieli-
siäkin kursseja. Sairaalalautakuntaa keho-
tettiin tekemään kaupunginhallitukselle kau-
pungin ruotsinkielisten sairaanhoitajain kou-
lutustarvetta koskevan tutkimuksen valmis-
tuttua uusi esitys kaupungin sairaanhoitaja-
koulun vastaisesta opetuskielestä sekä ruot-
sinkielisen oppijakson järjestämisestä sai-
raanhoitajakoulussa (19.2. 547 §). 

Itäisen sairaalan perustamista koskeva asia. 
Kaupunginhallitus varasi v. 1967 n. 20—25 
ha:n suuruisen, Roihuvuoren asuntoalueen, 
Marjaniementien sekä Itäisen moottoritien 
ja Tulisuontien välissä sijaitsevan alueen ra-
kennettavaa uutta yleissairaalaa varten. 
Lääkintöhallitus oli hyväksynyt esitetyn 
maa-alueen sairaalan sijoituspaikaksi siten, 
että suunnittelussa otettaisiin huomioon ra-
kennushallituksen esittämät näkökohdat. Si-
säasiainministeriö oli puolestaan 20.12.1967 
hyväksynyt sairaalan perustamis- ja toimin-
tasuunnitelman paikallissairaalatoiminnan 
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osalta siten, että sairaalassa tulisi olla poli-
klinikka sekä yhteensä 1 010 sairaansijaa 
sisätautien, kirurgian, lastentautien, nais-
tentautien, synnytyshoidon, neurologian, psy-
kiatrian, lastenpsykiatrian, silmätautien, kor-
vatautien ja ihotautien osastoilla (3.1. 43 §, 
26.2. 626 §). Hoitolaitosten suunnittelutoimi-
kunnan käytettäväksi myönnettiin 100 000 
mk sairaalan suunnittelutyöhön liittyvien 
eräiden selvitysten hankkimiseksi ja 500 mk 
sairaalan suunnitteluun osallistuvien työ-
ryhmien ja jaoksien jäsenten Turun yliopis-
tolliseen keskussairaalaan ja Kotkan keskus-
sairaalaan tehtäviä opintomatkoja varten 
(21.10. 3805 §, yjsto 20.11. 7483 §). 

Itäisen lääkäriaseman toiminnallisen suun-
nitelman ja huonetilaohjelman hyväksyminen. 
Kaupunginhallitus päätti varata 31.12.1969 
saakka korttelin n:o 43124 tontin n:o 1 
myös lastensuojelu viraston ja psykiatrisen 
huoltotoimiston toimintatilojen rakentamista 
varten, hyväksyä puolestaan itäisen lääkäri-
aseman 27.3. päivätyn toiminnallisen suun-
nitelman ja huonetilaohjelman esityksen 
n:o 1 mukaisena arkkitehti- ja insinöörisuun-
nittelun pohjaksi sillä edellytyksellä, ettei 
kokonaispinta-alaa enää lisättäisi, kehottaa 
yleisten töiden lautakuntaa ottamaan lääkä-
riaseman suunnittelua suorittamaan Arkki-
tehtitoimisto Kirsti ja Erkki Helamaan, 
kehottaa hoitolaitosten suunnittelutoimikun-
taa yhteistoiminnassa sairaalalautakunnan 
kanssa jatkamaan erikoislääkäriaseman hal-
linnollisen organisaation yksityiskohtien sel-
vittämistä esitettyjen periaatteiden pohjalta, 
kehottaa huoltolautakuntaa, kirjastolauta-
kuntaa, lastensuojelulau takun taa, nuoriso-
työlautakuntaa j a terveydenhoitolautakuntaa 
kutakin nimeämään henkilön, joka hallinto-
kunnan osalta pitää yhteyttä arkkitehti- ja 
insinöörisuunnittelua suorittaviin henkilöihin 
ja kehottaa järjestelytoimistoa nimeämään 
henkilön, joka avustaa koko rakennuskoko-
naisuutta koskevien yleisten toimintojen 
suunnittelussa (13.5. 2321 §, 9.9. 3408 §, 
v:n 1967 kert. s. 199). 

Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen histo-
rian kirjoittaminen. Kaupunginhallitus päät-
ti muuttaen 23.1.1964 tekemäänsä päätöstä, 
että Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen 
historian kirjoittajille saatiin maksaa v:ien 
1967 ja 1968 osalta tekijänpalkkioina enin-
tään 1200 mk painoarkilta. Historiatoimitus-
kunnan käytettäväksi myönnettiin enintään 
17 000 mk tekijänpalkkioiden maksamista 
varten ja enintään 38 000 mk painatustöistä 
aiheutuvia kustannuksia varten siten, että 
toimituskunta esittää kertomusvuoden lop-
puun mennessä yleis jaostolle tilityksen mää-
rärahan käyttämisestä (21.10. 3804 §). 

Helsingin yliopistollinen keskussairaala. 
Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen kirje, 
jossa kiinnitettiin huomiota siihen, että kau-
pungin sairaaloihin olisi viipymättä otettava 
ne helsinkiläispotilaat, joiden tutkimus ja 
hoito on yliopistollisen keskussairaalan osalta 
loppuun suoritettu, mutta jotka ovat pai-
kallissairaalassa annettavan jatkohoidon tai 
huoltolaitoksissa annettavan hoivan tar-
peessa, että kaupungin sairaaloissa on otetta-
va vastaan kiireellistä sairaalahoitoa tarvit-
sevat ulkokuntalaiset potilaat sekä että kau-
pungin sairaaloihin on otettava muistakin 
syistä ulkokuntalaisia potilaita, esim. lyhyt-
aikaista hoitoa tarvitsevat opiskelijat. Kirje 
lähetettiin sairaalalautakunnalle tiedoksi ja 
asianmukaisia toimenpiteitä varten. Lääkin-
töhallitukselle päätettiin lähettää jäljennök-
set sairaalalautakunnan ja hoitolaitosten 
suunnittelutoimikunnan asiasta antamasta 
lausunnosta (4.11. 3941 §). 

Lääkintöhallituksen 6.5.1968 päivätyn las-
kun mukaisesti päätettiin suorittaa Helsin-
gin yliopistollisen keskussairaalan hoito-
paikkoihin v:n 1967 aikana käytetyistä pe-
rustamiskustannuksista kaupungin varaa-
mien sairaansijojen osalta 1 857 445 mk pidät-
tämällä kaupungille oikeus suorittaa maksun 
tarkistus, mikäli myöhemmin suoritettavat 
tarkistukset antavat siihen aihetta (20.5. 
2413 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalaliiton 
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liittohallitukselle myönnettiin oikeus raken-
taa omalla kustannuksellaan Lapinniemeen 
Länsiväylän varteen panssariverkkoaita La-
pinlahden sairaala-alueen eristämiseksi liitto-
hallituksen esittämän karttapiirroksen mu-
kaisesti sillä ehdolla, että aidan piirustukset 
esitetään kiinteistölautakunnan hyväksyttä-
viksi ja että aita puretaan 6 kk:n kuluessa 
kaupungin niin vaatiessa sekä että aidan 
eristämä alue pidetään puhtaana ja kunnossa 
liittohallituksen toimesta (2.12. 4269 §). 

Yleisjaosto päätti sen johdosta, että 29.3. 
oli kulunut kymmenen vuotta siitä, kun Hel-
singin yliopistollinen keskussairaala aloitti 
toimintansa, lahjoittaa puheenjohtajan nui-
jan keskussairaalan liittohallitukselle. Nuija 
päätettiin tilata kultaseppäkoululta (yjsto 
21.3. 5579 §). 

Meilahden sairaala-alueen valokuvasuu-
rennos päätettiin hankkia sairaalatointa joh-
tavan apulaiskaupunginjohtajan virkahuo-
neeseen (yjsto 9.10. 7130 §). 

Sairaalakustannusten korvaamista koskeva 
asia. Svenska Österbottens Mentalvärds-
distrikt -nimisen kuntainliiton hakemukses-
ta lääninhallitus oli 17.10.1968 velvoittanut 
kaupungin suorittamaan kuntainliitolle 301 
mk korvauksena kunnan ns. maksuosuutena 
erään potilaan osalta sillä perusteella, että 
potilas oli v. 1966 merkitty henkikirjoihin 
Helsingin kaupungissa. Sairaalavirasto kat-
soi, että kun kaupunki ei ole mainitun kun-
tainliiton jäsen, ei sille voi syntyä ao. kuntain-
liiton perussäännön 10 §:n mukaista maksu-
velvollisuutta henkikirjoituksen perusteella. 
Kunnallisista yleissairaaloista v. 1965 anne-
tun lain 23 §:ssä säädetään, että muun kuin 
jäsenkunnan potilaan keskimääräisistä hoi-
tokustannuksista on velvollinen suorittamaan 
puölet se kunta, missä potilaalla on laillinen 
kotipaikka. Lain 33 §:ssä on sama periaate 
ulotettu koskemaan myös alue- ja paikallis-
sairaaloita kuitenkin siten, että korvaus peri-
tään kokonaisuudessaan siltä kunnalta, jossa 
potilaalla on laillinen kotipaikka. Kannatus-
maksu koskee vain kuntainliiton jäseniä ja 

niitä ulkopuolisia kuntia, jotka ovat tehneet 
kirjallisen sopimuksen kannatusmaksuosuu-
den korvaamisesta. Tällaista sopimusta ei 
kaupunki liioin ollut tehnyt. Kaupunginhal-
litus päätti kehottaa asiamiestoimistoa hake-
maan muutosta lääninhallituksen päätökseen 
(16.12. 4377 §). 

Kätilöopiston anomuksesta kaupunginhalli-
tus kehotti rahatoimistoa suorittamaan hiiri-
lavantautiin sairastuneiden kätilöoppilaiden 
hoitamista varten ajaksi 13.11.—26.12.1966 
palkatun henkilökunnan palkkauskustan-
nukset 4 362 mk (20.5. 2414 §). 

Helsingin Lastenlinnan kuntainliitto. Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton anomuksesta 
kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan 
hyväksyä jäljempänä mainittujen sitoumus-
ten ja niihin liittyvien velkakirjojen siirtä-
misen Helsingin Lastenlinnan kuntainliiton 
vastattavaksi sillä ehdolla, että kuntainliitto 
esittäen selvityksen lainhuudostaan 14. kau-
punginosan korttelin n:o 511 tonttiin n:o 2 
huolehtii sitoumuksiin ja velkakirjoihin vas-
tuun siirtymisestä tehtävän merkinnän alle-
kirj oittamisesta kiinteistövirastossa: 

1) Mannerheimin Lastensuojeluliiton 6.3. 
1947 Helsingin kaupungille antama sitoumus 
2 875 mk:n suorittamisesta, jos em. tontilla 
olevia rakennuksia lakataan käyttämästä 
lastenhoitolaitoksena, 

2) Mannerheimin Lastensuojeluliiton 15.1. 
1948 Helsingin kaupungille antama sitoumus 
3 780 mk:n suorittamisesta, jos mainitulla 
tontilla olevia rakennuksia lakataan käyttä-
mästä lastenhoitolaitoksena, 

3) joulukuun 8 päivänä 1937 vahvistettu 
ja viimeksi 3.6.1966 uudistettu kiinnitys 
Helsingin kaupungille vakuudeksi 6.6.1937 
tehdyssä kauppakirjassa manitun maksamat-
toman kauppahinnan 14 000 mk:n maksami-
sesta enintään 10 %:n vuotuisine korkoineen, 

4) Mannerheimin Lastensuojeluliiton 18.3. 
1957 Helsingin kaupungille antama sitoumus 
83 200 mk:n suorittamisesta, jos tontilla 
olevia rakennuksia lakataan käyttämästä 
lastenhoitolaitoksena sekä 

171 



2. Kaupunginhallitus 

5) Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hel-
singin kaupungille luovuttamat ja panttaa-
mat haltijavelkakirjat n:o 1—13, kukin mää-
rältään 10 000 mk (11.3. 788 §). 

Rahatoimistoa kehotettiin suorittamaan 
Helsingin Lastenlinnan lähettämien laskujen 
mukaisesti Mannerheimin Lastensuojelulii-
tolle maksettavan pääomalyhennyksen en-
simmäinen erä, 57 755 mk, sekä Lastenlinnan 
kiinteistön kauppahinnalle ajalta 22.12.1967 
—31.12.1968 suoritettava korko, 53 042 mk 
(30.12. 4501 §). 

Kellokosken sairaalan paikkojen luovutta-
mista koskevan Orimattilan kunnan tiedus-
telun johdosta kaupunginhallitus päätti il-
moittaa kunnanhallitukselle kaupunginhalli-
tuksen tarkoituksena olevan esittää kaupun-
ginvaltuustolle, että Orimattilan kunnalle 
luovutettaisiin osa kaupungin käytössä ole-
vista Kellokosken sairaalan sairaansijoista 
v:n 1970 alusta lukien. Sairaalalautakuntaa 
kehotettiin huolehtimaan siitä, että asiaa 
edelleen valmisteltaisiin ja että kaupungin-
hallitukselle tehtäisiin hyvissä ajoin esitys 
asian kaupunginvaltuustolle esittämiseksi 
(28.10. 3856 §). 

Allergiasäätiön hallintoneuvoston kokouk-
siin osallistumisesta päätettiin sairaalatoi-
men toim.joht. Reino Oksaselle suorittaa 
56 mk (yjsto 13.6. 6284 §). 

Societas Gerontologica Fennica -yhdistyk-
sen anomuksesta kaupunginhallitus oikeutti 
yhdistyksen käyttämään kaupungilta v. 1966 
saamansa avustuksen käyttämättä olevan 
osan 4 481 mk yhdistyksen V anhustentutki-
muskeskuksen menojen peittämiseen sekä 
yhdistyksen julkaiseman aikakauskirjan »Ge-
ron» painatuskustannusten suorittamiseen 
sillä ehdolla, että yhdistys antaa aikanaan 
kaupungille selvityksen varojen käytöstä ja 
toimittaa Vanhustentutkimuskeskuksen ao. 
tutkimusten tulokset kaupungin käytettä-
väksi (1.4. 978 §). 

Syöpäsäätiö. Kaupunginhallitus hyväksyi 
Syöpäsäätiön tilityksen v:n 1966 avustus-
määrärahan käytöstä ja merkitsi tiedoksi 
säätiön selvityksen kutsun noudattamisesta 
v. 1966 järjestetyssä naisten syöpätautien 
varhaistoteamiseen tähtäävässä joukkotar-
kastuksessa (22.1. 231 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Syöpäsäätiön 
esittämän toimintasuunnitelman kaupungissa 
suoritettavista syöpätautien yleisistä varhais-
toteamis-, tarkastus- ja torjuntatoimenpiteis-
tä kertomusvuonna. Toimenpiteet olisi to-
teutettava yhteistoiminnassa kaupungin ao, 
virastojen, laitosten ja hallintoelinten kanssa 
sekä terveydenhoito viraston valvonnassa. 
Kaupungin viranomaisilla ja revisio virastolla 
olisi oikeus tarkastaa varainkäyttöä, jota 
varten Syöpäsäätiö on velvollinen esittämään 
ao. viranomaisille kaikki tarkastuksessa tar-
vittavat asiakirjat sekä muutoinkin avusta-
maan tarkastuksen suorittamisessa. Sairaala-
viraston ja terveydenhoitoviraston käyttöön 
mainittua tarkoitusta varten myönnettiin 
yht. 135 000 mk, joka maksettaisiin Syöpä-
säätiölle neljänä eränä siten, että 33 750 mk 
suoritettaisiin kertomusvuoden helmi-, tou-
ko- ja elokuussa sekä että loppuerä suoritet-
taisiin marraskuussa, mikäli kustannukset 
ylittäisivät aikaisemmat erät ja mikäli varoja 
vielä tarvittaisiin toimintaan kertomusvuo-
den aikana. Sairaalavirastolle myönnettiin 
lisäksi 13 000 mk maksettavaksi Syöpäsää-
tiölle neljänä eränä vuosineljänneksittäin 
niiden tappioiden korvaamiseksi syöpäpoli-
klinikalle, jotka aiheutuvat helsinkiläisten 
potilaiden tutkimisesta ja Sairaskoti Ra-
diumin vuodeosastoilla hoidetuista helsinki-
läisistä potilaista (5.2. 402 §). 

Jäsenmaksut. International Hospital Fede-
rationille päätettiin suorittaa kertomusvuo-
den jäsenmaksu 150 mk (yjsto 8.2. 5276 §). 
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