
1. Kaupunginvaltuusto 

Kaupunginvaltuusto päätt i jakaa kau-
pungin 195 äänestysalueeseen v. 1970 suori-
tettavia valtiollisia vaaleja varten (29.1. 
6 8 § ) . 

Yleisjaoston käytettäväksi myönnettiin 
250 000 mk v. 1970 toimitettavista kansan-
edustajien vaaleista aiheutuvien kustannus-
ten suorittamista varten (15.10. 746 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden- sekä sairaanhoito 
sairaalain ulkopuolella 

A mmattientarkastustoimisto. Kaupunginval-
tuusto valitsi dipl.ins. Jouko Ketosen 31. 
pl:n ammattienylitarkastaj an virkaan 1.2. 
1969 alkavaksi 5-vuotiskaudeksi, palkka 
3 200 mk/kk ja 26. pl:n tp. ammattientarkas-
ta jan virkaan 1.3.1969 alkavaksi 5-vuotis-
kaudeksi dipl.ins. Keijo Kaittolan, palkka 
2 100 mk/kk. Asianomaisten kanssa saatiin 
tehdä sopimukset toistaiseksi voimassa ole-
vina, molemminpuolinen irtisanomisaika 3 
kk, kaupunginhallituksen vahvistamaa vi-
ranhaltijain palkkaussopimuslomaketta käyt-
täen sekä muuten tavanomaisilla ehdoilla 
(15.1. 20 §, 29.1. 70 §); 22. pl:aan kuuluvaan 
kahteen ammattientarkastajan virkaan valit-
tiin ammattientark. Gustaf Johansson ja 
ins. Liisa Kuronen 1.6.1969 alkavaksi 5-
vuotiskaudeksi (18.6. 451 §) sekä 20. pl:n 
ammattientarkastajan virkaan 1.1.1969 lu-
kien alkavaksi 5-vuotiskaudeksi ins. Veikko 
Mäkeläinen. Vaaleista päätettiin ilmoittaa 
valtion ammattientarkastuksen I piirille 
(15.1. 21 §). 

Neuvolatoimisto. Valtuusto päätt i muut taa 
1.1.1970 lukien neuvolaylilääkärin palkkio-
viran 32. pl:aan ja I I I kielitaitoluokkaan 
kuuluvaksi kokopäivätoimiseksi neuvolayli-
lääkärin viraksi. Samalla valtuusto päätt i 
muut taa 1.1.1970 lukien terveydenhoito vi-
raston johtosäännön 35 §:n. Muutos koski 
neuvolaylilääkärin kelpoisuusehtoja (10.12. 
895 §, kunn.as.kok. n:o 180). 

Valtuusto päätti , et tä 28. pl:n tilapäisen 

neuvolalääkärin viran haltijan kanssa teh-
dään palkkauksesta sopimus siten, että hä-
nelle maksetaan palkkaa 2 941 mk/kk 1.1. 
1969 lukien. Sopimus saatiin tehdä olemaan 
voimassa toistaiseksi (9.4. 285 §). 

Kotisairaanhoitotoimiston kotisairaanhoi-
don ylilääkärin palkkiovirka päätettiin sa-
moin 1.1.1970 lukien muut taa 32. pl:aan ja 
I I I kielitaitoluokkaan kuuluvaksi kokopäivä-
toimiseksi kotisairaanhoidon ylilääkärin vi-
raksi. Samasta ajankohdasta päätettiin muut-
taa terveydenhoitoviraston johtosäännön 43 
§, joka koski kotisairaanhoidon ylilääkärin 
pätevyysvaatimuksia (10.12. 894 §, kunn.as. 
kok. n:o 180). 

Elintarvikkeiden valvontaosasto. 34. pl:aan 
kuuluvaan elintarvikehygieenikon virkaan 
valittiin eläinlääket. lis. Toimi Hämmäinen 
tavanomaisilla ehdoilla (15.1. 19 §). 

Eläinlääkärien sunnuntai- ja juhlapäivien 
päivystys. Valtuusto päätt i muuttaen v. 
1967 (ks. s. 21) tekemäänsä päätöstä oikeut-
taa terveydenhoitolautakunnan tekemään 
Helsingin Eläinlääkäriseuran kanssa eläin-
lääkärien sunnuntai- ja juhlapäivien päivys-
tyksen järjestämistä koskevaan sopimukseen 
seuraavat muutokset: 

S o p i m u s 

2) Päivystys suoritetaan sunnuntai- ja 
juhlapäivinä, itsenäisyys- ja vapunpäivinä. 
Päivystys alkaa perjantaisin ja viikoilla, 
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joihin sisältyy muuksi kuin lauantaipäiväksi 
sattuva ns. arkipyhä tai juhlapäivä, lauan-
taisin ja juhlapäivän aattona klo 17—20 ja 
jatkuu seuraavaan arkipäivään klo 8:aan 
saakka. 

7) Helsingin kaupunki maksaa päivystä-
välle eläinlääkärille päivystyskorvauksena 
1.65 mk tunnilta, (9.4. 284 §). 

Kasvatusneuvolan 28. plraan kuuluvan tp. 
mielenterveyslääkärin viran haltijan kanssa 
päätettiin tehdä palkkauksesta sopimus siten, 
että hänelle maksetaan 2 941 mk/kk 1.5. 
lukien. Sopimus olisi voimassa toistaiseksi, 
molemminpuolinen irtisanomisaika 3 kk 
(9.4. 285 §). 

Kouluhammashoitolaitos. Valtuusto päätti 
muuttaa Helsingin kaupungin kouluhammas-
hoitolaitoksen johtosäännön 6 §:n 3 momtn, 
joka koski hammashoitajan virkaan valitta-
van pätevyyttä (29.1. 69 §, kunn.as.kok. 
n:o 21). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion lisä-
tilojen järjestelyn loppuun saattamiseksi ta-
lossa Helsinginkatu 24 valtuusto oikeutti 
yleisten töiden lautakunnan käyttämään v:n 
1966 talousarvion pääomamenoihin Haagan 
paloaseman piha- ja viheralueiden kunnosta-
miseen merkitystä säästyneestä määrära-
hasta 29 000 mk (7.5. 323 §). 

Itäisen alueen lääkäriasema. Valtuusto hy-
väksyi Arkkitehtitoimisto Kirsti ja Erkki 
Helamaan laatimat itäisen lääkäriaseman 
16.12.1968 päivätyt luonnospiirustukset nro 
1—14 sillä ehdolla, että rakennustilavuutta 
supistetaan pääpiirustuksia laadittaessa n. 
5 000—4 000 m3. Lisäksi valtuusto hyväksyi 
seuraavan toivomusponnen r Hyväksyessään 
kaupunginhallituksen ehdotuksen kaupungin-
valtuusto pitää välttämättömänä, että itäistä 
lääkäriasemaa koskevat suunnitelmat eivät 
saa estää ja hidastuttaa itäisen sairaalan 
suunnittelua ja rakentamista (18.6. 450 §). 

Syöpätautien varhaistoteamis- ja torjunta-
toimenpiteet. Kaupunginhallitus oli ilmoitta-
nut hyväksyneensä Syöpäsäätiön esittämän 

v:n 1967 toimintasuunnitelman. Sen mukai-
sesti tarkastukseen kutsuttaisiin 3 ikäryh-
mää eli ne naiset, jotka v. 1967 täyttivät 
40, 45 ja 50 v. Säätiö oli myöhemmin esittä-
nyt, että tarkastettavien piiriä laajennettai-
siin siten, että joukkotarkastukseen kutsut-
taisiin myös 35 v. täyttävät naiset. Valtuusto 
päätti siirtää vrn 1967 talousarvioon merkityn 
ja v. 1968 käyttämättä jääneen määrärahan 
käytettäväksi alkuperäiseen tarkoitukseensa 
kertomusvuoden aikana (12.2. 126 §). 

Maidontarkastamo. Valtuusto päätti, että 
kulloinkin voimassa olevaa kaupungin ter-
veydellisten tutkimusten laboratorion taksaa 
noudatetaan soveltuvin osin myös kaupun-
gin maidontarkastamossa 1.11.1969 alkaen 
(29.10. 765 §). 

Helsingin Maidontarkastusyhdistyksen 
kanssa päätettiin sopia maidontarkastusta 
koskevan sopimuksen kohtien 3) ja 5) muut-
tamisesta 1.1.1970 alkaen seuraavasti: 

3) Kaupunki tukee yhdistyksen toimintaa 
talousarvioon kulloinkin merkityn määrä-
rahan puitteissa. Yhdistys käyttää varat 
ansioituneille maidontuottajille ja hyvin-
hoidetuille maitomyymälöille annettaviin pal-
kintoihin. 

5) Yhdistys saa vuokratta kaupungin mai-
dontarkastamosta arkistoa varten tarvitse-
mansa tilan (15.10. 733 §). 

Sairaalat 

Kaupungin sairaanhoitolaitosten ja van-
hustenhuoltolaitosten eräiden asiakirjojen osit-
tainen hävittäminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti kunnallisten sairaanhoitolaitosten sekä 
sairaskotien ja kunnalliskotien sairas- ja 
mielisairasosastojen arkistoihin kuuluvien 
erinäisten asiakirjojen hävittämisestä 19.9. 
1968 annetun sosiaali- ja terveysministeriön 
päätöksen 6 §:n nojalla 

1) määrätä, että kaupungin sairaanhoito-
laitosten, Koskelan sairaskodin, Kustaan-
kartanon vanhainkodin sairasosaston, Roi-
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hu vuoren, Riistavuoren ja Suursuon van-
hainkotien sekä muiden vastaavien vanhus-
tenhuoltolaitosten arkistoista saadaan hä-
vittää eräät taulukossa esitetyt, v. 1932 ja 
sen jälkeen syntyneet asiakirjat ottaen huo-
mioon ne säilytyksen vähimmäisajat, jotka 
taulukossa kunkin asiakirjaryhmän kohdalla 
on mainittu, 

2) määrätä, että arkistoista saadaan lisäksi 
hävittää vastaavanlaisia asiakirjoja v:lta 
1920—1931 kuitenkin ainoastaan, mikäli 
kaupunginarkisto katsoo, että hävittäminen 
voidaan suorittaa virkatoiminnalle ja tie-
teelliselle tutkimustyölle haittaa tuottamatta, 

3) oikeuttaa ao. laitokset ja kaupungin-
arkiston yhdessä ratkaisemaan, onko hävi-
tettävä asiakirja-aineisto sisällöltään sellais-
ta, että se on poltettava, vai voidaanko se 
asiakirjojen julkisuudesta annettuja sään-
nöksiä loukkaamatta myydä jätepaperina, 

4) velvoittaa laitokset pitämään kirjaa 
hävittämistään asiakirjoista sekä 

5) hyväksyä esitetyn taulukon mukaiset 
asiakirjojen säilyttämistä koskevat vähim-
mäisajat (3.9. 579 §, kunn.as.kok. n:o 134). 

Sairaalakeskuksen välittämille lääkäreille 
maksettavien palkkioiden korottaminen. Kau-
punginvaltuusto päätti korottaa 1.10. lu-
kien sairaalakeskuksen välittämille lääkä-
reille kaupungin varoista varattomien poti-
laiden puolesta suoritettavat korvaukset 
seuraaviksi: kotikäynti klo 8—17 muuna 
arkipäivänä kuin lauantaina tai pyhäpäivän 
aattona, tahi lauantaina tai pyhäpäivän 
aattona klo 8—13 enintään 26 mk, lauantaina 
tai pyhäpäivän aattona klo 13—17 tahi 
muuna arkipäivänä klo 17—21 enintään 39 
mk, arkisin ennen klo 8: aa, lauantaina tai 
pyhäpäivän aattona klo 17 jälkeen, muuna 
arkipäivänä klo 21 :n jälkeen tahi sunnun-
taina tai muuna pyhäpäivänä enintään 52 
mk (3.9. 578 §). 

Hesperian sairaalan kolme miesten käsi-
työnohjaajan virkaa, joista kaksi 14. pl:aan 
kuuluvaa ja yksi 13. pl:aan kuuluva, päätet-
tiin muuttaa samoihin palkkaluokkiin kuu-

luviksi käsityönohjaajan viroiksi 1.1.1970 
lukien, koska potilaiden jakautuminen mies-
ja naispotilaisiin oli muuttunut ja kun yhtä 
miesten käsityön ohjaajan virkaa jo pit-
kähkön aikaa oli hoitanut naisohjaaja (15.10. 
732 §). 

Nikkilän sairaala. Valtuusto päätti kii-
tollisena ottaa vastaan nti Mary Branderin 
kuolinpesän kaupungille lahjoittaman pianon 
ja nuottikokoelman Sijoitettavaksi Nikkilän 
sairaalaan (7.5. 321 §). 

Helsingin kaupungin tuberkuloosihuoltopii-
ri. Tuberkuloosilain mukaan tuberkuloosi-
piirin keskusparantolassa tulee piiriin kuulu-
valla kunnalla olla käytettävänään hoito-
paikkoja määrä, minkä valtioneuvosto lää-
kintöhallituksen esityksestä vahvistaa. Kun-
ta voi myös pitää hoitopaikkojaan toisen pii-
rin keskusparantolassa. Tuberkuloosilain mu-
kaan on valtioneuvoston tarvittaessa ja 
ainakin joka kymmenes vuosi tarkistettava 
se hoitopaikkojen määrä, mikä jokaisella 
kunnalla tulee olla keskusparantolassa käy-
tettävänään, ja määrättävä, onko ja minkä 
ajan kuluessa kunnan luovutettava ylimää-
räiset paikkansa sellaiselle kunnalle, jolla ei 
ole vahvistettua määrää paikkoja. Tuberku-
loosiasetuksen mukaan lääkintöhallituksen 
on, hankittuaan ao. kuntien lausunnot, 
tehtävä valtioneuvostolle esitys hoitopaikko-
jen lukumäärän tarkistuksesta koko maan 
tai määrätyn tuberkuloosipiirin alueella. 
Lääkintöhallitus oli ilmoittanut katsovansa, 
että kaupungilla tulisi olla tuberkuloosi-
hoitoon käytettävänään 300 paikkaa eli 
0.6 hoitopaikkaa 1 000 asukasta kohti. Kun 
Helsingin kaupungin tuberkuloosipiirin kes-
kusparantolaan (Laakson sairaalaan) ei ny-
kyisellään voitane järjestää tarvittavaa hoi-
topaikkojen määrää, lääkintöhallitus oli esit-
tänyt harkittavaksi, että kaupungin käytet-
tävissä olisi keskusparantolassa tuberkuloosi-
hoitoon 200 hoitopaikkaa ja että kaupunki 
voisi valtioneuvostolta anoa oikeutta edel-
leen pitää hoitopaikkoja toisen tuberkuloosi-
piirin keskusparantolassa siten, että sillä 
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olisi Uudenmaan tuberkuloosipiirin keskus-
parantolassa (Kiljavan parantola) käytettä-
vänään 60 hoitopaikkaa ja Raaseporin tu-
berkuloosipiirin keskusparantolassa (Melto-
lan sairaala) 40 hoitopaikkaa. Lääkintöhalli-
tus oli kehottanut kaupunginhallitusta anta-
maan asiasta lausuntonsa sekä lisäksi hank-
kimaan kaupunginvaltuuston lausunnon ja 
lähettämään myös sen lääkintöhallitukselle. 
Sairaalalautakunta oli arvioinut v:ia 1970— 
1979 koskevassa taloussuunnitelmaehdotuk-
sessaan tuberkuloosihoitopaikkojen tarpeen 
olevan v:n 1970 alussa 0.6 hoitopaikkaa 
1 000 asukasta kohti ja tarpeen alenevan 
siten, että saman vuosikymmenen loppuvuo-
sien tarve olisi vain 0.4 hoitopaikkaa 1 000 
asukasta kohti. Lääkintöhallituksen arvio-
ta hoitopaikkojen määrästä (300) voitiin 
siten pitää riittävänä. Lääkintöhallitus ei 
ollut katsonut Hangonkadun hoitokodin tu-
berkuloosin jälkihoitoon käytettäviä 96 hoi-
topaikkaa varsinaisiksi tuberkuloosipaikoik-
si. Kaupungilla oli käytettävissään Laakson 
sairaalassa 300, Kiljavan parantolassa 120 ja 
Meltolan sairaalassa 67 eli yht. 487 tuberku-
loosihoitopaikkaa. Näissä sairaaloissa käy-
tettiin v. 1967 helsinkiläisten tuberkuloosi-
potilaiden hoitoon keskimäärin vastaavasti 
218, 47 ja 27 hoitopaikkaa eli keskimäärin 
yhteensä 292 hoitopaikkaa. Lautakunta puol-
si lääkintöhallituksen esitystä keskusparan-
tolahoitopaikkojen määrästä. Kaupungin-
valtuusto päätti v. 1967, että Kiljavan Pa-
rantola Oy:n hallintomuodon uudelleen jär-
jestelyn yhteydessä luovutaan kaupungin 
käytössä olevista enintään 58 hoitopaikasta 
Kiljavan parantolassa, jolloin kaupungin 
käyttöön jäi 62 hoitopaikkaa. Laakson sai-
raalassa tulisi peruskorjausten ja laajennusten 
jälkeen olemaan 192 tuberkuloosihoitopaik-
kaa ja 392 sisätautien sairaansijaa. Hoito-
laitosten suunnittelutoimikunnan ilmoituk-
sen mukaan tulisi hoitopaikkoja koskeva ti-
lanne v:sta 1974 alkaen olemaan seuraava: 
Laakson sairaala 192, Kiljavan parantola 62 
ja Meltolan sairaala 72 hoitopaikkaa. Melto-

lan sairaalan 26 ylimääräistä hoitopaikkaa 
olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
käyttämään muiden sairauksien hoitoon. 
Kaupunginhallituksen ilmoituksen mukaan 
oli Raaseporin tuberkuloosipiirin kuntain-
liitto esittänyt kaupungin osuuden vähentä-
mistä Meltolan sairaalassa. Kaupunginval-
tuusto päätti esittää lausuntonaan lääkintö-
hallitukselle kaupungin olevan valmis sii-
hen, että kaupungin käytettävissä olevien 
tuberkuloosin keskusparantolahoitopaikko-
jen määrä vahvistetaan lääkintöhallituksen 
esittämällä tavalla (21.5. 367 §). 

Laakson sairaala. Kaupunginvaltuusto hy-
väksyi rakennusviraston talorakennusosaston 
laatimat, 28.4. päivätyt Laakson sairaalan 
läntisen potilasrakennuksen peruskorjaus-
työn pääpiirustukset n:o 1—10. Peruskor-
jaustyö saatiin suorittaa valtionapuasian 
ratkaisua odottamatta (18.6. 452 §). 

Helsingin kaupungin sairaanhoito-oppilai-
toksen ohjesäännön vahvistaminen. Merkittiin 
tiedoksi, että ammattikasvatushallitus oli 
7.1. vahvistanut valtuuston 11.12.1968 hy-
väksymän Helsingin kaupungin sairaanhoito-
oppilaitoksen ohjesäännön (12.2. 109 §, 
kunn.as.kok. n:o 1). 

Sairaanhoito-oppilaitokset. Valtuusto päät-
ti, muuttaen 26.6.1968 tekemäänsä päätöstä, 
että terveydenhoitohenkilöstön takuupalkka-
järjestelmää muutetaan 1.1.1968 lukien siten, 
että sairaanhoitajakoulun rehtorin, apulais-
rehtorin, opettajien ja oppilaskodin johtajan 
virkojen, apuhoitajakoulun johtajan ja opet-
tajan virkojen sekä mielisairaanhoitajakou-
lun johtajan viran takuupalkkaan sisällyte-
tään pukuraha, jonka suuruus päätöksen-
tekohetkellä oli 250 mk/v eli 20.83 mk/kk 
(7.5. 336 §). 

Meltolan sairaala. Raaseporin tuberku-
loosipiirin kuntainliiton liittohallituksen tie-
dustelun johdosta valtuusto oikeutti kau-
punginhallituksen myymään kertomusvuo-
den aikana enintään 29 em. kuntainliiton 
keskusparantolan, Meltolan sairaalan, hoito-
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paikkaosuutta hintaan 18 500 mk per 1.1. 
1969 osuutta kohti (25.6. 503 §). 

Kellokosken sairaala. Valtuusto oikeutti 
kaupunginhallituksen myymään Orimattilan 
kunnalle enintään 20 kaupungin käytössä 
olevista Kellokosken sairaalan sairaansijoista 
18 469 mk:n hinnasta sairaansijaa kohti edel-
lyttäen, että paikat luovutetaan kertomus-
vuoden aikana (26.11. 839 §). 

Kiljavan Parantola Oy :n hallinnon muutta-
mista kuntainliittomuotoiseksi käsittelevä 
kuntien edustajakokous, johon kaupunki oli 
nimennyt kaksi edustajaa, hyväksyi 12.8. 
asettamansa kuntainliittotoimikunnan laati-
man perustamissuunnitelman yhtiön hallin-
non muuttamisesta kuntainliittomuotoiseksi 
ja ehdotuksen kuntainliiton perussäännöksi, 
joka oli lähetetty ao. kuntien hyväksyttä-
väksi. Kaupunginvaltuusto päätti 

I) hyväksyä edustajainkokouksen esittä-
män, Uudenmaan tuberkuloosipiirin kuntain-
liittoa koskevan suunnitelman sekä kuntain-
liiton perussäännön. 

1 luku 

Y l e i s i ä m ä ä r ä y k s i ä 

1 § 

Kuntainliiton nimi on Uudenmaan tuber-
kuloosipiirin kuntainliitto ja sen kotipaikka 
on Nurmijärven kunta. 

2 § 

Kuntainliiton tehtävänä on tuberkuloosi-
lain mukainen tuberkuloosin vastustamistyö 
Uudenmaan tuberkuloosipiirissä. Tämän li-
säksi kuntainliitto voi tuberkuloosilain 5 §:n 
3 momentissa säädetyin rajoituksin huolehtia 
yleissairauksien hoidosta siinä laajuudessa 
kuin se piirin alueella toimivien yleissairaa-
loiden toiminnan huomioon ottaen katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi.. 

Tehtävänsä täyttämiseksi kuntainliitto 
ylläpitää keskusparantolaa ja yhtä tai useam-

paa tuberkuloositoimistoa. Lisäksi kuntain-
liitto voi yhdessä toisten tuberkuloosipiirien 
kuntainliittojen tai kuntien kanssa huolehtia 
tuberkuloosin erikoisalojen hoitolaitosten tahi 
osastojen taikka potilaiden lääkinnällistä 
kuntouttamista hoitavan laitoksen perusta-
misesta ja ylläpitämisestä sekä tuberkuloosin 
toteamiseksi toimeenpantavista joukkotar-
kastuksista. 

Kuntainliiton jäsenenä keskusparantolaa 
koskevissa asioissa on myös toiseen tuberku-
loosipiiriin kuuluva kunta, jonka valtioneu-
vosto on oikeuttanut pitämään hoitopaikko-
jaan tämän kuntainliiton keskusparantolassa. 

3 § 

Kuntainliiton perustajakuntia ovat tätä 
perussääntöä hyväksyttäessä Askolan kunta, 
Helsingin kaupunki, Helsingin maalaiskunta, 
Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, 
Karjalohjan kunta, Karkkilan kauppala, Ke-
ravan kauppala, Lohjan kaupunki, Lohjan 
kunta, Myrskylän kunta, Mäntsälän kunta, 
Nummen kunta, Nurmijärven kunta, Por-
naisten kunta, Pukkilan kunta, Pusulan 
kunta, Sammatin kunta, Tuusulan kunta ja 
Vihdin kunta. 

Näistä kunnista ei Helsingin kaupunki 
kuulu Uudenmaan tuberkuloosipiiriin ja on 
se kuntainliiton jäsen vain keskusparantolaa 
koskevissa asioissa. 

2 luku 

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

4 § 

Jäsenkuntien osuudet kuntainliiton omai-
suuteen määräytyvät keskusparantolan ja 
maatilan osalta kunnalla keskusparantolassa 
olevien osuuksien mukaisessa suhteessa. 

Kuntainliiton veloista ja sitoumuksista jä-
senkunnat vastaavat kolmannelle henkilölle 
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yhteisvastuullisesti sekä keskenään 1 momen-
tissa tarkoitettujen osuuksien suhteessa. 

5 § 

Jäsenkunta on velvollinen varainhoitovuo-
sittani suorittamaan kuntainliitolle osuutensa 
sen tilinpäätöksen osoittamista pääomame-
noista ja varsinaisista menoista 6 ja 7 §:ssä 
määrättyjen perusteiden mukaan. 

6 § 

Tilinpäätöksen osoittama pääomamenojen 
ja -tulojen erotus jaetaan erikseen keskus-
parantolan ja tuberkuloositoimistojen osalta 
jäsenkuntien maksettavaksi siten, että pää-
omamenoista vähennetään pääomatulot, lu-
kuun ottamatta tuberkuloosilain nojalla pe-
rustamiskustannuksiin saatavaa valtionapua 
ja erotus jaetaan jäsenkuntien kesken sen 
osuuden mukaisesti, mikä niillä on varain-
hoitovuoden päättyessä ollut kuntainliiton 
omaisuuteen. 

7 § 

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

1) Tuberkuloositoimiston osalta tuberku-
loosipiiriin kuuluvien jäsenkuntien viimeksi 
toimitetun henkikirjoituksen osoittaman asu-
kasluvun mukaisessa suhteessa. 

2) Keskusparantolan ja muun toiminnan 
varsinaisista menoista vähennetään hoito-
päivämaksut ja muut varsinaiset tulot kuin 
keskusparantolan käyttökustannuksiin jä-
senkunnista olleiden potilaiden hoitopäivien 
perusteella saatava valtionapu ja erotus jae-
taan tämän momentin 3) kohdassa mainituin 
poikkeuksin jäsenkuntien kesken niistä kes-
kusparantolassa olleiden potilaiden hoitopäi-
vien mukaisessa suhteessa. Näin lasketuista 
kuntien osuuksista vähennetään kunkin kun-

nan kohdalta tuberkuloosilain 27 §:n nojalla 
keskusparantolan käyttökustannuksiin saar-
tava valtionapu tuberkuloosilain 24 §:ssä tar-
koitettujen hoitopäivien keskinäisessä suh-
teessa ja tuberkuloosilain 31 a §:n nojalla saa-
tava kuntakohtainen valtionapu ja erotus 
jää asianomaisen kunnan maksettavaksi. 

3) Pääomamenoja varten otetun velan ko-
rot ja muut kustannukset jaetaan erikseen 
keskusparantolan ja tuberkuloositoimistojen 
osalta jäsenkuntien maksettavaksi sen osuu-
den mukaisesti, mikä niillä varainhoitovuo-
den päättyessä on ollut kuntainliiton omai-
suuteen. 1 

Jäsenkunta on velvollinen suorittamaan 
sen potilaiden varainhoitovuotena keskus-
parantolassa käyttämiltä hoitopäiviltä, jotka 
vuosittain tarkistettuna ylittävät kunnan 
hoitopaikkojen edellyttämän hoitopäivien 
lukumäärän, liittovaltuuston kutakin va-
rainhoitovuotta varten erikseen vahvistaman 
ylikäyttömaksun, jonka suuruus hoitopäi-
vältä saa olla enintään viimeksi vahvistetun 
tilinpäätöksen osoittaman, hoitopäivää kohti 
lasketun nettotappion suuruinen. 

8 § - ; • 

Jäsenkunnat ovat velvolliset liittovaltuus-
ton päätöksen mukaisesti suorittamaan 6 ja 
7 §:ssä tarkoitetuista maksuosuuksistaan ta-
lousarvion mukaan laskettuja ennakkoja;, 
jotka otetaan huomioon varainhoitovuoden 
päätyttyä tehtävässä lopullisessa tilityksessä. 

Varsinaisten menojen ennakot lasketaan 
parantolan osalta talousarvion perusteella 
siinä suhteessa, kuinka monta hoitopäivää 
jäsenkuntien potilaat ovat keskimäärin kah-
tena edellisenä vuotena parantolassa käyttä-
neet ja tuberkuloositoimistojen osalta vii-
meksi toimitetun henkikirjoituksen osoitta-
man asukasluvun mukaisessa suhteessa. Liit-
tovaltuusto päättää ajankohdasta, jona lo-
pullisen tilityksen mukaan jäsenkunnilta pe-
rittävät määrät on suoritettava ja liikaa kan-
netut ennakot palautettava. 
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Jollei ennakkoa tai lopullisen tilityksen 
mukaan perittävää määrää suoriteta määrä-
ajassa, sille on maksettava liittovaltuuston 
määräämä viivästymiskorko. 

9 § 

Keskusparantolaan otetaan potilaita hoi-
dettaviksi tuberkuloosilain 11 §:n edellyttä-
mässä etuoikeusjärjestyksessä. Potilaita otet-
taessa on pidettävä silmällä, että jäsenkun-
nat saavat, mikäli mahdollista, käyttää kes-
kusparantolaa omistamiensa osuuksien mu-
kaisessa suhteessa. 

10—12 § 

on saapuvilla ja nämä edustavat vähintään 
puolta kaikkien jäsenten yhteenlasketusta 
äänimäärästä. 

Liittovaltuuston kokouksessa on kullakin 
jäsenellä niin monta ääntä kuin hänen edus-
tamallaan kunnalla on osuuksia keskuspa-
rantolassa. Jäsen, jonka edustama kunta on 
kuntainliiton jäsenenä vain keskusparantolan 
osalta, ei saa ottaa osaa päätöksen tekoon 
asiassa, joka koskee ainoastaan tuberkuloosi-
toimistoa. 

Sen lisäksi, mitä kunnallislaissa on säädet-
ty, vaaditaan määräenemmistö päätettäessä 
19 §:n 2) kohdassa tarkoitetusta asiasta. 

1 7 - 1 9 § 

3 luku 

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

13 § 

Liittovaltuustoon valitsee kukin jäsen-
kunta yhden jäsenen ja yhden varajäsenen 
toimikaudeksi, joka on sama kuin kunnallis-
valtuustojen toimikausi. 

Liittovaltuustolle valitaan yksi varapu-
heenjohtaja. 

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

14 § 

Liittovaltuusto kokoontuu varsinaisiin ko-
kouksiinsa vuosittain huhti—toukokuussa ja 
syys—lokakuussa. 

15 § 

16 § 

Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun 
vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä 

4 luku 

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

20 § 

Liittohallitukseen valitsee liittovaltuusto 
puheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä sekä 
jokaiselle edellä mainitulle henkilökohtaisen 
varajäsenen liittovaltuuston toimikautta vas-
taavaksi ajaksi. 

Liittohallitus valitsee keskuudestaan vara-
puheen j ohtaj an toimikaudekseen. 

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

21—22 § 

5 luku 

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

23 § 

Kuntainliiton talousarvio ja kirjanpito on 
järjestettävä niin, että tuberkuloositoimisto-
jen sekä kuntainliiton muun toiminnan menot 
ja tulot voidaan erottaa. 
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Liittohallituksen ehdotus seuraavan va-
rainhoitovuoden talousarvioksi on annettava 
viimeistään syyskuun kuluessa. 

24 § 

Varainhoitovuoden tilinpäätös on valmis-
tettava ja annettava vuositilintarkastajille 
viimeistään maaliskuun 15 pnä. Vuositilin-
tarkastajien on viimeistään huhtikuun 15 pnä 
annettava kertomuksensa tarkastuksen tu-
loksesta sekä lausuntonsa vastuuvapauden 
myöntämisestä. 

6 luku 

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

25 § 

Päätös kuntainliiton purkamisesta voidaan 
tehdä vain, mikäli tuberkuloosilain 4 §:ssä 
tuberkuloosipiirin kunnille säädetty velvolli-
suus voidaan täyttää muulla tavoin. 

Kuntainliiton purkautuessa antaa liitto-
valtuusto määräykset sen loppuselvityksestä. 
Tällöin on otettava huomioon, että kuntain-
liiton jäljellä olevat varat, sitten kun kaikki 
velat on maksettu ja sitoumukset täytetty, 
on luovutettava jäsenkunnille 4 §:ssä määrä-
tyssä suhteessa. 

II) liittyä jäseneksi Uudenmaan tuberku-
loosipiirin kuntainliittoon sen perustamisesta 
alkaen varaamalla kaupungille 60 hoitopaik-
kaa kuntainliitossa ja 

III) oikeuttaa kaupunginhallituksen myy-
mään Kiljavan Parantola oy:n hallintomuo-
don uudelleen järjestelyn yhteydessä luovu-
tettavia hoitopaikkoja vastaavan määrän 
kaupungin omistamia Kiljavan Parantola 
oy:n osakkeita hintaan 11 570 mk osakkeelta, 
johon hintaan on lisättävä tai josta on vähen-
nettävä parantolan rahoitus- ja vaihto-omai-
suuden nettoarvo jaettuna yhtiön kokonais-
osakemäärällä (1.10. 690 §). 

Ahtelan toipilaskodin käyttämistä koskevan 
sopimuksen uusiminen. Kaupunginvaltuusto 
oikeutti sairaalalautakunnan tekemään. Vir-

kamiesliiton kanssa seuraavan sopimuksen 
Ahtelan toipilaskodin käyttämisestä kau-
pungin sairaalain toipilaskotina 1.1.1970 
alkaen: 

S o p i m u s 

Helsingin kaupungin, jota jäljempänä kut-
sutaan kaupungiksi, ja Virkamiesliitto— 
Tjänstemannaförbundet r.y:n, jota jäljem-
pänä kutsutaan liitoksi, välillä on tehty seu-
raava sopimus toipilaspaikkojen varaami-
sesta helsinkiläisiä potilaita varten Ahtelan 
toipilaskoti -nimisestä yksityisestä sairaan-
hoitolaitoksesta, joka sijaitsee Sipoon pitäjän 
Massbyn kylässä: 

1) Hoitokausi alkaa vuosittain tammikuun 
1 päivänä ja päättyy seuraavan joulukuun 
31 päivänä. 

2) Kaupunki sijoittaa toipilaskotiin sa-
manaikaisesti hoidettaviksi enintään 33 toi-
pilasta niin pitkäksi aikaa kuin Marian sai-
raala määrää. Toipilaat eivät pääosaltaan 
saa olla vuodepotilaita, tart tuvaa tautia sai-
rastavia eivätkä asosiaalisia ja heidän on alis-
tuminen Ahtelan toipilaskodin järjestys-
sääntöön. 

3) Hoitoon sisältyy täysi ylläpito hoidon 
edellyttämine dieettiruokineen. 

4) Marian sairaala vastaa toipilaiden lää-
kärinhoidosta, lääkkeistä ja mahdollisesti 
tarvittavista hoitovälineistä sekä alusvaat-
teiden hankinnasta, uusimisesta ja pesusta. 

5) Liitto palkkaa toipilaskotiin sairaan-
hoitajatyövoimaa siten, että koulutettu sai-
raanhoitaja on paikalla kaikkina vuorokau-
denaikoina, minkä lisäksi liitto palkkaa yh-
den kokopäivätoimisen apuhoitajan viideksi 
päiväksi viikossa. 

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

7) Korvauksena toipilaiden hoidosta kau-
punki maksaa liitolle 1.1.1970 lukien 31.50 mk 
hoitopäivältä. 

8) Liitto laskuttaa hoitopäivämaksuenna-
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kon 31 toipilaan mukaan vuosineljänneksit-
täin kunkin neljänneksen alussa. 

9) Kaupunki sitoutuu maksamaan kuu-
kausittain korvauksen vähintään 29 toipilaan 
hoidosta siitä riippumatta, kuinka monta toi-
pilasta se osoittaa toipilaskotiin hoidettaviksi, 
niin kauan kuin sen käytettävissä on vähin-
tään 33 toipilaspaikkaa. 

Tämä sopimus, jota on tehty kaksi yhtä-
pitävää kappaletta, yksi kummallekin asian-
osaiselle, on voimassa 1.1.1970 lukien toistai-
seksi, ellei sitä puolin tai toisin irtisanota. 
Irtisanomisaika on kolme kuukautta (10.12. 
896 §). 

Sairaskoti Radiumin käyttöä koskevan sopi-
muksen uusiminen. Valtuusto oikeutti sai-
raalalautakunnan tekemään Suomen Syöpä-
yhdistyksen kanssa syöpäpotilaiden kuntout-
tavan hoidon järjestämisestä seuraavan uu-
den sopimuksen: 

S o p i m u s 

Helsingin kaupungin, jota jäljempänä sa-
notaan kaupungiksi, ja Suomen Syöpäyhdis-
tyksen, jota jäljempänä kutsutaan yhdistyk-
seksi, välillä on tänään tehty seuraava sopi-
mus helsinkiläisten syöpäpotilaiden kuntout-
tavan hoidon järjestämisestä Sairaskoti Ra-
diumissa: 

1) Kaupungilla on oikeus käyttää 10 sai-
raansijaa Sairaskoti Radiumissa sellaisia 
kroonisia syöpäpotilaita varten, jotka on 
henkikirjoitettu Helsingissä. Sairaskoti Ra-
dium antaa näille potilaille mahdollisuuk-
siensa mukaan hoitoa ottaen kuitenkin huo-
mioon, ettei sairaalassa toistaiseksi ole va-
rusteita akuuttisten tapauksien hoitoon, nes-
tetasapainon seuraamiseen yms. Jos kroo-
nikkopaikalla oleva potilas tarvitsee tehos-
tettua hoitoa tai sellaista akuuttisen potilaan 
hoitoa, jota Sairaskoti Radiumissa ei voida 
antaa, hänet voidaan siirtää päivystystapa-
uksena Helsingin kaupungin sairaalaan. 

2) Kaupunki suorittaa yhdistykselle 1.1. 
1970 alkaen hoidettavien, kohdassa 1 mai-

nittujen potilaiden hoidosta korvauksen, joka 
lasketaan seuraavasti: 

Sairaskoti Radiumin varainhoitovuoden 
varsinaisten menojen kokonaismäärästä, jo-
hon lisätään 4 % käyttöomaisuuden arvon 
vähentymisen korvauksena, vähennetään hel-
sinkiläisten potilaiden hoidosta aiheutuneet 
erityiskulut ja lisätyökustannukset, potilai-
den hoitomaksut ja käyttökustannuksiin sää-
tävä valtionapu sekä varsinaiset tulot lukuun 
ottamatta kuntien tukimaksuja sekä tämän 
sopimuksen mukaan suoritettavaa helsinkiL 

Iäisten potilaiden hoitokustannusten kor-
vausta. Erotus jaetaan sairaskodin hoito-
vuorokausien kokonaisluvulla, minkä jälkeen 
näin saatu määrä kerrotaan helsinkiläisten 
hoitoon käytettyjen vuorokausien luvulla. 
Näin saatuun korvaussummaan lisätään 
edellä mainitut helsinkiläisten potilaiden hoi-
dosta aiheutuneet erityiskulut ja lisätyökus-
tannukset. 

Erityiskuluihin luetaan helsinkiläisten 
kroonikkopotilaiden toisissa Helsingissä si-
jaitsevissa sairaaloissa suoritetuista tutki-
muksista aiheutuvat kohtuulliset tutkimus-
maksut, joihin sisältyvät myös kuljetuskus-
tannukset tutkimuspaikkaan ja takaisin 
käyttäen potilaan tilan huomioon ottaen hal-
vinta kulkuneuvoa, potilaiden tarvitsemat 
erikoislääkkeet ja tarvittaessa myös päivys-
tävän lääkärin palkkio sekä näiden potilai-
den hoidosta sairaalalle aiheutuvan lisätyön 
kustannukset, joiksi katsotaan yhden sairaa-
la-apulaisen vuosipalkka valtion A 4 palk-
kausluokan mukaan ilman ikälisiä ja muita 
lisäkustannuksia. 

3) Kaupunki maksaa Sairaskoti Radiumil-
le ennakkona 90 % talousarvioon merkitystä 
määrärahasta kunkin vuosineljänneksen alus-
sa neljänä eränä. Lopputilitys vuodelta 1970 
ja sitä seuraavilta vuosilta maksetaan sen jäl-
keen, kun hoitopäivätilitys potilasluetteloi-
neen on esitetty, minkä tulee tapahtua vii-
meistään maaliskuun loppuun mennessä. 

4) Yhdistys perii kohdassa 1 mainittujen 
potilaiden hoidosta samansuuruisen maksun, 
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mikä potilailta kulloinkin peritään kaupun-
gin paikallissairaaloissa. 

5) Potilaat kohdassa 1 mainituille sairaan-
sijoille ot taa Sairaskoti Radiumin ylilääkäri. 
Ylilääkärillä on myös oikeus poistaa Sairas-
koti Radiumista potilas, joka varoituksista 
huolimatta rikkoo Sairaskoti Radiumin jär-
jestyssääntöjä. 

6) Yhdistys sitoutuu siihen, että Sairaskoti 
Radiumissa pidetään sellaista potilaskohtais-
ta kirjanpitoa, että tässä sopimuksessa tar-
koitetut kustannukset voidaan eritellä riittä-
vän selvästi. 

7) Yhdistys on velvollinen toimittamaan 
sairaalavirastolle vuosittain toukokuun lop-
puun mennessä edellisen vuoden toimintaker-
tomuksensa. 

8) Tämä sopimus on voimassa 1.1.1970 lu-
kien toistaiseksi kolmen (3) kuukauden mo-
lemminpuolisin irtisanomisaj oin. 

9) Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitä-
vää kappaletta, yksi kummallekin sopijapuo-
lelle. 

Lisäksi valtuusto päätti hyväksyä seuraa-
van toivomusponnen: 

»Hyväksyessään sopimuksen kaupungin-
valtuusto edellyttää, että Syöpäsäätiölle kii-
reimmiten varataan sen tarvitsema tontt i 
Radiumkodin uudisrakennusta varten, jotta 
helsinkiläisten pitkäaikaisten syöpäpotilaiden 
hoitomahdollisuudet saadaan riittäviksi.» 
(3.12. 868 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltovirasto. Valtuusto päätti perustaa 
huolto virastoon 1.1.1970 lukien seuraavat 
virat: neljä 18. pl:n huoltotarkastajan, kolme 
9. pl:n kodinhoitajan virkaa, yhden 8. pl:n 
toimistoapulaisen viran ja viisi 7. pl:n toi-
mistoapulaisen virkaa (25.6. 502 §). 

Kodinhoitotoiminnan ohjesäännön uusimi-
nen. Valtuusto hyväksyi kaupungin harjoit-
tamaa kodinhoitoaputoimintaa varten uuden 
ohjesäännön. Lisäksi kaupunginvaltuusto hy-
väksyi seuraavan toivomusponnen: »Hyväk-
syessään käsiteltävänä olevan ohjesäännön 
valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta toi-
mimaan siten, että lain tarkoittama kodin-
hoitoapu muodostuisi yleiseksi sosiaalipalve-
lusmuodoksi.» Sosiaalihallitus vahvisti pää-
töksen 25.7. (25.6. 506 §, 3.9. 571 §, kunn.as. 
kok. n:o 118). 

Vanhustenhuoltolaitosten eräiden asiakirjo-
jen hävittäminen, ks. sairaalat. 

Sosiaalialennusvoin myynti. Valtuusto hy-
väksyi kaupunginhallituksen 4.8. tekemän 
päätöksen sosiaalialennusvoin jakamisen kai-

kenpuolisen hoitamisen antamisesta huolto 
lautakunnan tehtäväksi (3.9. 577 §). 

Korvauksen suorittamisesta vanhuksille sai-
raala- ja lääkemenoista eräissä tapauksissa 
tekivät v t t Ruohonen ja Hakulinen valtuus-
ton kokouksessa 20.10.1965 aloitteen, jossa 
mm. sanottiin: »esitämme valtuuston päätet-
täväksi, et tä kaupungin varoista maksetaan 
kansaneläkettä ja sen tukieläkettä nauttiville 
vanhuksille se erotus sairaala- ja lääkeme-
noista, jota he eivät saa sairausvakuutuksen 
perusteella.» Sairaalalautakunta totesi, ettei 
sairausvakuutuslain nojalla korvata sairaala-
hoidosta aiheutuneita kustannuksia. Rahan-
arvon huomattavan alenemisen vuoksi on 
yleisten sairaaloiden hoitopäivämaksuja, jot-
ka v:sta 1958 lähtien ovat pysyneet käytän-
nöllisesti katsoen samoina, pidettävä varsin 
alhaisina. Varattomat potilaat saavat ilmai-
sen sairaalahoidon huoltoviraston antaman 
maksusitoumuksen perusteella. Pitkäaikais-
ta, vaikeata sairautta varten tarvi t tavat 
lääkkeet saadaan sairausvakuutuslain nojalla 
kokonaisuudessaan yhteiskunnan kustannuk-
sella. Lääkemenojen osalta ei lautakunta 
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