
2. Kaupunginhalli tus 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

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

Terveydenhoitoviraston tp. terveysinsinöö-
rin viran pätevyysvaatimuksia päätettiin 
muut taa siten, e t tä viran haltijalta vaaditaan 
joko kaupunginhallituksen 3.6.1965 tekemäs-
sä päätöksessä mainittu pätevyys tai teknilli-
sen opiston LVI-opintosuunnan insinöörin 
tu tk in to (10.2. 431 §). 

Terveydenhoitolautakunnan käytettäväksi 
myönnettiin 1 920 mk mikrobiologisen kou-
lutuksen saaneen henkilön palkkaamiseksi 
enintään kahden kuukauden ajaksi kaupun-
gin uimarantojen ja uimaloiden vesien tutki-
mista varten (yjsto 23.7. 6570 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa ter-
veydenhoitoviraston ja sen alaisten laitosten 
eräiden viranhaltijain virantoimitusajat 1.2. 
1969 alkaen seuraaviksi: 

Terveydenhoito virasto: 
Terveysylitarkastaja ja terveystarkastaja 
Maanantaisin 7 y2 t ja tiistaista perjantai-

hin 7 t, alkaen aikaisintaan klo 6 ja päättyen 
viimeistään klo 21, ruokailu työn ohessa. 

Desinfioimislaitos: 
Terveystarkastaj a 
Maanantaisin 7 y2 t , tiistaista perjantaihin 

7 t, alkaen aikaisintaan klo 6 ja päät tyen vii-
meistään klo 21, ruokailu työn ohessa. 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio: 
Laboraattori, laborantti, laboratorioapu-

lainen, näytteenottaja, pesijä, vahtimestari 
Keskiviikkoisin 7 y2 t, maanantaisin, tiis-

taisin, torstaisin ja perjantaisin 7 t alkaen 
klo 8 ja päättyen keskiviikkona klo 16, muina 
päivinä klo 15.30, lepotauko y2 tunt ia klo 
10.30—13 välillä. 

Maidontarkastamo: 
Ylitarkastaja, näytteenottaja 
Maanantaista perjantaihin 7 t, yhtenä päi-

vänä kuitenkin 7 y2 t, alkaen aikaisintaan 
klo 6 ja päättyen viimeistään klo 21, ruokailu 
työn ohessa. 

Laboratorioapulaisten esimies ja laborato-
rioapulainen 

Maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja per-
jantaisin 7 tuntia, keskiviikkoisin 7 y2 t, al-
kaen aikaisintaan klo 8 ja päät tyen viimeis-
tään klo 21. Ruokailu työn ohessa sillä vuo-
rolla, joka pää t tyy klo 21. 

Vahtimestari 
Maanantaisin, tiistaisin, torstaisin, perjan-

taisin 7 tunt ia klo 8—15.30, keskiviikkoisin 
7 i/2 t klo 8—16. 

Tuntipalkan jakajaksi kaikille määrättiin 
152. 

Samalla kaupunginhallitus kehotti ter-
veydenhoitovirastoa tekemään työaikalain 
alaisten viranhaltijoiden osalta erillisen esi-
tyksen kaupunginhallitukselle työneuvostolle 
tehtävää esitystä varten luvan saamiseksi 
lepotauon pi tämät tä jättämiseen, ellei lain 
edellyttämää lepotaukoa voida järjestää, 
niissä tapauksissa, jolloin ruokailu tapahtuu 
työn ohessa työajan ollessa 7 y2t:n pituinen. 

Lisäksi kaupunginhallitus kumosi 18.4.1962 
ja 1.7.1965 tekemänsä päätökset sekä muut 
mahdolliset nyt tehdyn päätöksen kanssa 
ristiriidassa olevat määräykset ja päätökset 
(27.1. 301 §). 

Muuttaen eo. päätöstään kaupunginhalli-
tus päät t i täydentää sitä seuraavasti: 

Terveydenhoitoviraston terveysylitarkas-
t a j an viran ja terveystarkastajan virkojen 
sekä maidontarkastamon ylikatsastajan vi-
ran ja näytteidenottajan virkojen sekä labo-
ratorioapulaisten esimiehen viran ja labora-
torioapulaisten virkojen halt i jat voidaan 
määrätä tarvit tavassa laajuudessa suoritta-
maan 7 tunt ia käsittävä säännöllinen työ-
aika myös peruspäätöksessä (27.1. 301 §) tar-
koitettuna vapaana lauantaipäivänä klo 
6—15 välisenä aikana edellyttäen, e t tä viran-
haltijalle annetaan ko. viikolla viikkolepo-
päivän lisäksi toinenkin vapaapäivä, joka 
sijoitetaan lähinnä maanantaipäiväksi. Ter-
veysylitarkastajan viran ja terveystarkasta-
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jan virkojen haltijoille tulee tällöin sen joh-
dosta, että peruspäätöksen mukaan maanan-
taipäivä on em. viranhaltijoilla 7 % tunnin 
pituinen, määrätä jokin muu viikonpäivä 
7 % tunnin pituiseksi (21.4. 1171 §). 

Yleisjaosto oikeutti terveydenhoitoviras-
ton suorittamaan kansi. Kirsti Aspinjaakon 
työmatkoista aikana 13.7.—23.8.1967 aiheu-
tuneet vuokra-autokulut, yht. 192 mk (yjsto 
16.7. 6545 §). 

Terveydenhoitoviraston ent. tal.hoit. Eeva 
Rantala, joka oli siirtynyt pois kaupungin 
palveluksesta, oli oikeutettu korvaamaan 
virkavapausajalta saamansa palkan siten, 
että hän toimisi konsultaatiotehtävissä yht. 
141 t v:n 1968 loppuun mennessä. Mainittua 
määräaikaa pidennettiin v:n 1969 loppuun 
(1.9. 2379 §). 

Muuttaen v. 1960 tekemäänsä päätöstä 
yleisjaosto oikeutti terveydenhoitoviraston 
pitämään jatkuvasti 600 mk:n ennakko-
varoja menojen suorittamista varten (yjsto 
4.6. 6236 §). 

Terveydenhoitoviraston käytettäväksi 
myönnettiin enintään 1 850 mk vanhusten 
virkistysretken järjestämistä varten (yjsto 
9.4. 5790 §). 

Kaupunginhallitus antoi kertomusvuoden 
aikana lääninhallitukselle useita lausuntoja, 
jotka koskivat yleisvaaralliseen tartuntatau-
tiin verrattavan, valvottavan tartuntataudin 
kantajan oikeutta saada korvaus työansion 
menetyksestä ja muusta taloudellisesta vahin-
gosta siltä ajalta, jonka asianomainen oli ollut 
eristettynä tai poissa työstä terveydenhoito-
viraston toimesta. Samalla merkittiin tiedoksi 
lääninhallituksen päätökset korvaushake-
musasioissa. 

Terveydenhoitolautakunta oli 10.7.1968 
määrännyt autoil. August Ollikaisen kunnos-
tamaan hänen Malmin kylässä omistamallaan 
Lähtelä-nimisellä tilalla RN:o 6116 olevan rasit-
teenalaisen kaivon ympäristöineen. Kun Olli-
kainen oli kuollut 9.8.1968, oli hänen kuolin-
pesänsä osakkaat velvoitettu suorittamaan 
mainitut työt 1.5.1969 mennessä. 11.6. suori-

tetussa katselmuksessa oli kuitenkin todettu, 
ettei määräystä ollut noudatettu. Terveyden-
hoitolain 83 §:n 1 mom:n mukaan terveyden-
hoitolautakunnalla on valta, ellei sen mää-
räystä terveydellisen vaaran tai haitan poista-
misesta asetetussa määräajassa noudateta, 
teettää työ tai suorituttaa toimenpide. Kau-
punginhallitus kehotti rakennusvirastoa suo-
rittamaan kaupungin kassavaroja käyttäen 
terveydenhoitolautakunnan 11.12.1968 päät-
tämät kunnostustyöt ja terveydenhoitolauta-
kuntaa huolehtimaan siitä, että kustannukset 
aikanaan perittäisiin August Ollikaisen kuo-
linpesältä (25.8. 2321 §). 

A mmattientarkastus. Kaupunginhallitus 
vahvisti dipl.ins. Jouko Ketosen vaalin am-
mattienylitarkastajan virkaan 1.3. lukien ja 
dipl.ins. Keijo Kaittolan vaalin 26. pl:n tila-
päiseen ammattientarkastajan virkaan 5-
vuotiskaudeksi 1.3. lukien. Molemmille saa-
tiin suorittaa samasta ajankohdasta valtuus-
ton 15.1. tekemän päätöksen mukainen 27 
mk:n suuruinen erillislisä kuukaudelta (24.2. 
582 §, 3.3. 666 §, 5.5.1299 §). 

Ammattien ylitarkastajan virkaa hakenut 
dipl.ins. Kerttu Korhonen oli valittanut val-
tuuston em. asiaa koskevasta päätöksestä 
lääninhallitukseen mainiten mm., ettei sopi-
muspalkkausta ollut vaalin jälkeen käsitelty 
erikseen ja ettei virkaan valitun äänimäärä 
riittänyt määräenemmistöksi. Lisäksi hän oli 
huomauttanut annetuista asiantuntijalau-
sunnoista ja katsonut, että hänen yksityistä 
oikeuttaan veronmaksajana oli loukattu, sillä 
virkaan valitulla oli ollut korkeampi palkka-
vaatimus kuin muilla hakijoilla. Kaupungin-
hallitus kehotti asiamiestoimistoa antamaan 
lääninhallitukselle asiaa koskevan selityksen 
ja siinä esittämään, että dipl.ins. Korhosen 
huomautukset vaalin johdosta olivat aiheet-
tomia, joten valitus olisi hylättävä (12.5. 
1393 §). 

Valtuusto valitsi 18.6. avoinna oleviin kah-
teen 22. pl:n ammattientarkastajan virkaan 
mm. ammattientark. Gustaf Johanssonin. 
Virkoja myös hakenut ins. Sirkka Juselius va-
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Iitti päätöksestä lääninhallitukseen katsoen, 
että Johansson ei omannut vaadittavaa tek-
nillistä alkeissivistystä. Kun hakijoiden jou-
kossa oli sellaisia, joilla oli tämä pätevyys, 
Juselius oli pyytänyt valtuuston päätöksen 
kumoamista lainvastaisena ja sen täytän-
töönpanon kieltämistä. Koska ammattien-
tark. Johansson oli saanut erivapauden ko. 
viran hoitamista varten, oli valitus tervey-
denhoitolautakunnan mielestä aiheeton. Kau-
punginhallitus päätti esittää selityksessään 
lääninhallitukselle, että valitus hylättäisiin 
(15.9. 2534 §). Lääninoikeus oli tutkinut asian 
ja katsonut, että koska virkaan valittu oli 
v:sta 1966 lähtien toiminut ammattientar-
kastustoimist ossa ammattientarkastaj ana, 
hänen oli katsottava saavuttaneen vaaditta-
van teknillisen alkeissivistyksen, joten läänin-
oikeus oli kunnallislain 175 §:n nojalla hylän-
nyt valituksen ja pyynnön päätöksen täytän-
töönpanon kieltämisestä (1.12. 3356 §). 

Terveydenhoitolautakuntaa kehotettiin 
myöntäessään dipl.ins. Keijo Kaittolalle asian-
mukaisen sivutoimiluvan vaatimaan häneltä 
sitoumuksen siitä, ettei sivutoimen hoitami-
nen edellytä yli 12 tunnin työskentelyä virka-
ajan ulkopuolella (3.2. 349 §). 

Neuvolatoimisto. Kaupunginhallitus päätti, 
että lastentarhain läak. Leena Bäckströmille 
saatiin suorittaa 1.1.1969 alkaen toistaiseksi 
ja kauintaan kertomusvuoden loppuun 361 
mk/kk korvauksena siitä työajasta, jonka hän 
joutuu työskentelemään vahvistetun virka-
ajan ulkopuolella hoitaessaan lastentarhain 
lääkärin viran ohella neuvolaylilääkärin teh-
täviä (18.8. 2211 §). Valtuuston 15.1. tekemän 
päätöksen mukainen 27 mk:n erillislisä kuu-
kaudelta päätettiin suorittaa tp. neuvolalää-
kärille 1.7. lukien (23.6. 1899 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolat. Täydentäen 
25.11.1968 tekemäänsä päätöstä kaupungin-
hallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa 
yhteistoiminnassa terveydenhoitoviraston 
kanssa suunnittelemaan n. 300 m2 käsittävän 
äitiys- ja lastenneuvolan sijoittamista kort-
teliin n:o 412a Hietaniemenk. 3 -5 rakennet-

tavaksi suunniteltuun lastentarha- ja nuo-
risotaloon (23.6. 1901 §). 

Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin 
varaamaan ns. Puu-Maunulaan rakennet-

tavasta, kaupungin omistaman kiinteistö-
yhtiön talosta n. 125 m2:n suuruinen äitiys- ja 
lastenneuvolahuoneisto, joka käsittää eteisen 
ja lastenvaunusuojan, odotushuoneen, kolme 
työhuonetta, laboratorion ja WC:n äideille, 
pukeutumis- ja punnitustilan, väline- ja liina-
vaatevaraston, siivouskomeron, henkilökun-
nan pukeutumishuoneen ja WC:n sekä lisäksi 
tarkoitusta varten sisustetun kellarivaraston 
mahdollisimman läheltä lastentarhahuoneis-
toa sekä suunnittelemaan ja rakennuttamaan 
sen yhteistyössä terveydenhoitoviraston 
kanssa valmiiksi kiinteine kalusteineen vuok-
rattavaksi kiinteistölautakunnalle enintään 
samansuuruisesta yhtiövuokrasta, minkä 
asuntohallitus kulloinkin vahvistaa yhtiön 
asuinhuoneistoille ja 

kiinteistölautakuntaa kehotettiin aikanaan 
vuokraamaan huoneisto enintään em. vuok-
rasta ja osoittamaan se samasta käteisvuok-
rasta terveydenhoitolautakunnan käyttöön 
Maunulan äitiys- ja lastenneuvolaa varten 
(17.3. 793 §). 

Huoltolautakuntaa kehotettiin luovutta-
maan Pukinmäen vanhusten asuintalon I-
portaassa sijaitseva yksiö nro 118 terveyden-
hoitolautakunnan käyttöön 1.12. lukien las-
tenneuvolahuoneistoksi tilitysvuokraa vas-
taan (1.12. 3375 §). 

Huoneiston varaaminen Vuosaaresta, ks. 
s. 192. 

Kotisairaanhoitotoimisto. Yleis jaosto päätti 
täydentää 27.6.1967 tekemäänsä päätöstä 
siten, että terveydenhoitovirastolle myön-
nettiin toistaiseksi oikeus käyttää vuokra-
autoa kaupunginhallituksen 23.1.1964 teke-
män päätöksen mukaisin ehdoin kotisairaan-
hoitajien työssä myös Kantakaupungin 
alueella lauantai-, sunnuntai- ja juhlapäivinä 
sellaisten hoitokäyntien yhteydessä, jolloin 
yleisten liikennevälineiden käyttö on vai-
keata tai matka muista syistä hankala. Pai-
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kalliset apulaisylihoitajat oikeutettiin päät-
tämään vuokra-auton käyttöoikeudesta 
(yjsto 26.3. 5657 §). 

Kaupunginhallitus oli virkasäännön 47 §:n 
nojalla jättänyt tutkittavaksi ottamatta 
kotisair.hoit. Irma Lindroosin anomuksen 
äitiysloma-ajan palkan saamisesta ajalta 
5.—20.3.1968. Lindroos oli valittanut pää-
töksestä lääninhallitukseen. Lääninoikeus oli 
tutkinut asian ja koska ei ollut näytetty, että 
valittajalle olisi myönnetty virkavapautta 
raskauden ja synnytyksen vuoksi ennen 5.3. 
1968 ja kun Lindroosin hänen ollessaan työstä 
poissa em. ajan oli katsottava niin ollen osal-
listuneen 21.2. alkaneeseen ja 19.3.1968 päät-
tyneeseen terveydenhoitoalan työseisauk-
seen, sen vuoksi ja kun Lindroos ei siis ollut 
oikeutettu poissaolonsa ajalta saamaan palk-
kaa eikä muita palkkaukseen liittyviä etuja 
ko. ajalta, lääninoikeus oli hylännyt hake-
muksen (30.6.1973 §). 

Aluelääkärit. Kaupunginhallitus päätti, 
että niille aluelääkäreille, joilla ei ole kaupun-
gin puolesta vastaanottohuoneistoa, makse-
taan vuokrakorvausta 1.4. lukien 130 mk/kk 
(31.3. 935 §). 

Dos. Thomas Tallbergilta päätettiin vuok-
rata Lauttasaaren korttelin n:o 31035 ton-
tille n:o 1 (Gyldenintie 2) rakennettavaksi 
suunnitellun talon I I I kerroksesta n. 250 m2:n 
suuruinen huoneisto aluelääkärien yhteis-
vastaanottoa varten vuokranantajan toimes-
ta terveydenhoitoviraston vaatimusten mu-
kaisesti kiinteine kalusteineen rakennettuna 
ja pitäen ohjeena kaupunginhallituksen 9.6. 
tekemässä päätöksessä hyväksyttyjä vuokra-
ehtoja yleistä vuokratasoa vastaavasta 11 
mk/m2/kk yksikkövuokrasta (24.11. 3280 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuok-
raamaan Helsingfors Svenska Bostadsstif-
telse -nimiseltä säätiöltä tai sen toimesta 
perustettavalta yhtiöltä Vuosaaren kortte-
liin n:o 48 rakennettavan talon I ja I I kerrok-
sesta enintään 270 m2:n suuruinen huoneisto 
aluelääkärien yhteisvastaanottoa ja sairaan-
hoitoasemaa varten sekä enintään 270 m2:n 

suuruinen huoneisto äitiys- ja lastenneuvolaa 
varten siitä päivästä lukien, jona huoneistot 
ao. viranomaisten hyväksyminä kiintokalus-
teineen täysin valmiina on hyväksytty em. 
käyttöön otettaviksi sen vuoden toukokuun 
31 p:ään asti, joka on lähinnä seuraava kah-
den vuoden kuluttua huoneistojen valmistu-
misesta. Huoneistot oli vuokrattava siten, 
että vuokrasuhde jatkuu 1.6. alkavin vuoden 
vuokrakausin ja kuuden kuukauden irtisano-
misajoin kuitenkin sillä ehdolla, että vuokran-
antajalla on oikeus irtisanoa sopimus vain 
yleisen vuokratason nousun vuoksi halua-
mansa vuokran määrän tarkistamista, mutta 
ei huoneistojen käyttötarkoituksen muutta-
mista varten, sekä muutoin seuraavilla eh-
doilla: 

1. Vuokra, joka vastaa v:n 1969 yleistä 
vuokratasoa ja maksetaan kuukausittain etu-
käteen, on 11 mk/m2/kk sanottujen huoneis-
tojen pohjapinta-alalta, joka RT-kortiston 
määräysten mukaisella pinta-alamittauksella 
tarkistetaan ja molemminpuolisesti kirjalli-
sesti vahvistetaan huoneistojen valmistuttua. 
Huoneistojen yhteinen vuokrapinta-ala on 
kuitenkin enintään 540 m2. Vuokraan sisäl-
tyy korvaus lämmöstä ja lämpimästä vedestä 
sekä portaiden ja porrastasanteen puhtaana 
pitämisestä. 

2. Vuokranantaja sitoutuu kustannuksel-
laan rakentamaan huoneistot kiinteine kalus-
teineen, joihin mm. katsotaan kuuluvan pe-
supöydät, pesualtaat, WC-laitteet, kaapistot 
Abloy-lukkoineen, säle verhot, verhotangot ja 
kattovalaisimet, terveydenhoitoviraston hy-
väksymien piirustusten ja työselitysten mu-
kaisesti sekä ottamaan rakennustyön aikana 
huomioon terveydenhoitoviraston antamat 
kohtuulliset lisäohjeet samoin kuin kutsu-
maan rakennustyön aikana terveydenhoito-
viraston edustajan kaikkiin niihin työmaa-
kokouksiin, joissa käsitellään sanottujen huo-
neistojen rakentamista ja talon ilmastointia. 
Piirustukset ja työselitykset liitetään tähän 
sopimukseen terveydenhoitoviraston puoles-
taan hyväksyttyä ne. 
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3. Vuokranantaja sitoutuu huolehtimaan 
siitä, että huoneistot merkitään rakennuksen 
piirustuksiin ja ao. kiinteistöyhtiön yhtiöjär-
jestykseen »aluelääkäreiden vastaanotto» ja 
»äitiys- ja lastenneuvola». 

4. Rakennuttajan (vuokranantajan) raken-
tajalta vaatima vuositakuu koskee myös em. 
huoneistoja ja vuokranantaja kutsuu ter-
veydenhoitoviraston sekä kiinteistöviraston 
talo-osaston edustajat vuositakuutarkastuk-
seen sitoutuen vaatimaan rakentajalta siinä 
todettujen vikojen korjaamisen. 

5. Vuokra-aikana vuokralainen vastaa 
huoneistojen sisäpuolisesta kunnossapidosta 
lattiapäällyste mukaan luettuna ja vuokran-
antaja rakenteellisten vikojen korjaamisesta, 
vesijohdot, kiinteät saniteettilaitteet, sähkö-
johtimet ja ilmastointilaitteet mukaan luet-
tuna (9.6. 1749 §). 

Rakennusvirastoa kehotettiin suunnitel-
lessaan kaupunginhallituksen 30.12.1968 te-
kemän päätöksen mukaisesti Roihuvuoren 
korttelin n:o 43205 tontille n:o 2 rakennetta-
vaa lastentarha- ja vanhusten asuintaloa si-
joittamaan siihen yhteistoiminnassa ter-
veydenhoitoviraston kanssa myös aluelääkä-
rin n. 80 m2:n suuruinen vastaanottohuo-
neisto toistaiseksi. Terveydenhoito virastoa 
kehotettiin laatimaan vastaanottohuoneiston 
huoneohjelma ja työselitys (10.2. 429 §). 

Kouluterveydenhoito-osastoon päätettiin 
ajaksi 1.10.—31.12.1969 palkata työsopimus-
suhteinen koululääkäri, kuukausipalkka 
1 972 mk, määrärahaa kuitenkaan ylittä-
mättä (8.9. 2460 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoi-
toviraston palkkaamaan työsopimussuhtee-
seen 14. pl:n mukaisin kuukausipalkoin lää-
kintävoimistelijan yhteen kansakoulujen ke-
säsiirtolaan koululääkärien toimesta valitta-
vien ryhtivikaisten oppilaiden kuntouttamis-
ta varten 5 viikon ajaksi kesäsiirtoloiden ker-
tomusvuoden alkukesän toimintakautena 
käyttäen tarkoitukseen kouluterveydenhoito-
osaston määrärahoja Muut palkkamenot 
(31.3. 936 §). 

Kaupunginhallitus määräsi, että kouluter-
veydenhoito-osastossa ja kouluhammashoito-
laitoksessa noudatetaan edelleen kertomus-
vuoden syyslukukauden aikana kaupungin-
hallituksen 2.6.1968 vahvistamia virantoimi-
tus- ja virastotyöaikoja (15.12. 3493 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoi-
tolautakunnan käyttämään kertomusvuoden 
talousarvioon sairauslomasijaisten palkkaa-
mista varten merkitystä osamäärärahasta 
enintään 12 000 mk muita menoja varten 
merkityn osamäärärahan lisäykseksi (3.11. 
3067 §). 

Muuttaen 26.1.1960 tekemäänsä päätöstä 
yleisjaosto oikeutti kouluhammashoitolaitok-
sen pitämään 200 mk:n suuruista ennakko-
kassaa (yjsto 4.6. 6236 §). 

Elintarvikkeiden valvontaosasto. Kaupun-
ginhallitus vahvisti kaupunginvaltuuston 
15.1. suorittaman eläinlääket.lis. Toimi Häm-
mäisen vaalin elintarvikehygieenikon vir-
kaan 1.6.1969 lukien ja maatalousministeriö 
antoi hänelle määräyksen ko. virkaan (3.3. 
661 §, 24.3. 853 §). 

Sukupuolitautien poliklinikka. Kaupun-
ginhallitus oikeutti terveydenhoitolautakun-
nan käyttämään poliklinikan sairausloma-
sijaisten palkkaamista varten merkitystä 
määrärahasta enintään 585 mk muita menoja 
varten merkityn osamäärärahan lisäykseksi 
(24.11. 3283 §). 

Desinfioimislaitos. Kaupunginhallitus päät-
ti, että maksukykyisiltä henkilöiltä peritään 
desinfioimislaitoksen toimesta suoritettavan 
siivoustyön korvauksena 3.80 mk/t siivoojaa 
kohden (3.11. 3066 §). 

Kasvatusneuvolan tp. mielenterveyslääkä-
rille päätettiin suorittaa 1.7. lukien valtuus-
ton 15.1. tekemän päätöksen mukainen 27 
mk:n suuruinen erillinen lisä kuukaudessa 
(23.6. 1899 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Kau-
punginhallitus kehotti yleisten töiden lauta-
kuntaa yhteistoiminnassa terveydellisten tut-
kimusten laboratorion kanssa tekemään muu-
tostyösuunnitelman ja kustannusarvion talon 
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Helsinginkatu 24 viidennessä kerroksessa si-
jaitsevien huoneiden n:o 417-419, 430 ja 431, 
yhteiseltä pinta-alaltaan n. 100 m2 , muutta-
miseksi laboratorion säteilytutkimusosastoksi 
ja ilmoittamaan kaupunginhallitukselle muu-
tostyötä varten tarvit tavan määrärahan si-
ten, että se voidaan sisällyttää v:n 1970 ta-
lousarvioehdotukseen. Kiinteistölautakuntaa 
kehotettiin em. laboratoriotilojen vapautta-
miseksi osoittamaan huoltoviraston työhuol-
totoimistolle tarpeelliset tilat muualta. Väes-
tönsuojelulautakuntaa kehotettiin huolehti-
maan siitä, että yhteistoiminnassa rakennus-
viraston ja terveydenhoitoviraston kanssa 
suunnitellaan säteilytutkimuslaboratorion 
kriisiajan toimintatila erikseen tehtävään, 
lähivuosina rakennettavaan kalliosuojaan 
(18.8. 2208 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorioon 
päätettiin hankkia terveydenhoitolautakun-
nan esityksen mukaiset valaisimet käyttäen 
tarkoitukseen enintään 1 722 mk (17.3. 
792 §). 

Vihdin kunnan kanssa päätettiin tehdä 
seuraava sopimus kunnan maito- ja muiden 
elintarvikenäytteiden tutkimisesta kaupun-
gin laboratorioissa: 

S o p i m u s 

Helsingin kaupungin ja Vihdin kunnan vä-
lillä on tänään tehty seuraava sopimus: 

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

1. Vihdin kunta on itse velvollinen huoleh-
timaan näytteiden ottamisesta Helsingin 
kaupungin maidontarkastamon ja tervey-
dellisten tutkimusten laboratorion ohjeiden 
mukaisesti ja niiden kuljettamisesta labora-
torioihin. 

2. Maidontarkastamo ottaa vastaan ja suo-
ri t taa tarvit tavat tutkimukset Vihdin kun-
nan kuntalaisten sinne suoraan tuomista niai-
dontarkastuslain alaisista näytteistä. 

3. Maidontarkastamo ja terveydellisten 
tutkimusten laboratorio luovuttavat kunnalle 
omakustannushintaan tarvit tavat lomakkeet. 
Näytteidenottoa varten tarvit tavan välineis-
tön hankkii Vihdin kunta. 

4. Laboratoriot sitoutuvat korvauksetta 
antamaan opetusta näytteidenottajille labo-
ratorioissaan. 

5. Vihdin kunta sitoutuu suorittamaan 
Helsingin kaupungille jokaisesta maidontar-
kastamossa tutkitusta maitonäytteestä seit-
semän (7) markkaa, sekä muista näytteistä 
terveydellisten tutkimusten laboratorion kul-
loinkin voimassa olevan taksan mukaisesti 
ilman taksassa mainittua vieraalta kunnalta 
perittävää 25 %:n korotusta. Maksut suorite-
taan kalenterikuukausittain toimitettavan 
laskutuksen perusteella viimeistään kuukau-
den kuluessa siitä, kun kaupunki on esittänyt 
laskun maksettavaksi. 

6. Mikäli kokeiden suorittamisessa havai-
taan, että näytteistä on tehtävä lisätutkimuk-
sia, ei niistä veloiteta eri korvausta. 

7. Laboratoriot ilmoittavat Vihdin kun-
nan terveydenhoitolautakunnalle näyttei-
den tutkimustulokset. 

8. Tämä sopimus on voimassa allekirjoitus-
päivästä alkaen kalenterivuoden kerrallaan, 
ellei sitä irtisanota puolelta tai toiselta kolme 
kuukautta ennen kunkin kalenterivuoden 
loppua. 

9. Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitä-
vää kappaletta, yksi kummallekin osapuo-
lelle (18.8. 2210 §). 

Yleisjaosto päätti anoa työneuvostolta 
lupaa siihen, että maidontarkastamon labo-
ratoriotyöntekijät saataisiin tarvittaessa pi-
tää työssä klo 24:ään, milloin se maidontar-
kastamon töiden kannalta on välttämätöntä, 
sekä siihen, et tä maidontarkastamon ylikat-
sastajan ja näytteidenottajan päivittäinen 
lepotauko saataisiin jät tää pitämättä niissä 
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tapauksissa, jolloin heidän työpäivänsä pi-
tuus on 7.5 t ja ruokailu tapahtuu työn 
ohessa sekä että laboratorioapulaisten esi-
miehen ja laboratorioapulaisten lepotauko 
saataisiin jättää pitämättä keskiviikkoisin 
sen työvuoron aikana, joka on 7.5 t:n pi-
tuinen ja päättyy klo 21 ja jonka aikana ruo-
kailu tapahtuu työn ohessa. Samalla yleis-
jaosto päätti, että työneuvostolta anotaan 
lupa siihen, että laboratorioapulaisten esi-
miehen ja laboratorioapulaisten lepotauko 
saataisiin lyhentää % t:ksi keskiviikkoi-
sin, jolloin heidän työaikansa on 7.5 t, lu-
kuun ottamatta klo 21 päättyvää työvuoroa 
sekä että vahtimestarin lepotauko saataisiin 
lyhentää % t:ksi, keskiviikkoisin, jolloin hä-
nen työaikansa on 7.5 t alkaen klo 8. Mer-
kittiin tiedoksi työneuvoston päätökset em. 
viranhaltijain työajasta (yjsto 26.3. 5655, 
5656 §, 30.4. 5923, 5924 §). 

Yleisjaosto oikeutti maidontarkastamon 
hankkimaan uuden, enintään 150 mk maksa-
van anaerobikolvin rikkoutuneen tilalle sekä 
vapauttaa eläinlääket.lis. Eeva-Liisa Ollikai-
sen korvaamasta ko. vahinkoa kaupungille 
(yjsto 29.10. 7307 §). 

Sairaalat 

Kaupungin sairaalalaitosten apteekin toi-
minnan väliaikainen järjestely. Kaupungin-
hallitus päätti vahvistaa Helsingin kaupun-
gin sairaanhoitolaitosten apteekkia varten 
seuraavat väliaikaiset ja kokeilunluonteiset 
toimintaohjeet. 

Apteekki toimii hallinnollisesti sairaalavi-
raston alaisena. 

Apteekkia on hoidettava siitä annettujen 
säännösten ja määräysten mukaisesti. 

Kivelän ja Hesperian sairaalain apteekki-
tavarain keskusvaraston tehtävät siirtyvät 
1.10.1969 alkaen apteekille siten, että hen-
kilökunta on toiminnallisesti apteekin alaista, 
mutta muutoin ao. sairaalain alainen. 

Sairaalalautakunnan alaisten muiden sai-

raanhoitolaitosten sekä huoltolautakunnan 
alaisten vanhustenhuoltolaitosten apteekki-
tavarain keskusvarastoista käytetään nimi-
tystä farmasian osasto ja näiden osastojen 
henkilökunta on toiminnallisesti apteekkarin 
välittömän johdon ja valvonnan alaista, mut-
ta muutoin ao. laitoksen alainen 1.10.1969 
alkaen. 

Apteekkitavaroiden hankintasopimuksista 
päättää sairaalalautakunta noudattamalla 
kaupungin hankintaohjeita. 

Samalla kaupunginhallitus päätti asettaa 
kaupungin sairaanhoito- ja vanhustenhuolto-
laitosten lääkkeiden käyttöä ja valikoimia 
käsitteleväksi, neuvoa-antavaksi ja ao. laitos-
ten lääkeneuvottelukuntien toimintaa koordi-
noivaksi elimeksi, neuvottelukunnan jonka 
tehtävänä on lisäksi pyrkiä aikaansaamaan 
säästöä lääke- ja työvoimamenoissa, sekä 
oikeuttaa sairaalalautakunnan valitsemaan 
neuvottelukuntaan 4 jäsentä kuultuaan joh-
tajaylilääkärien neuvottelukuntaa ja huolto-
lautakunnan yhden jäsenen, minkä lisäksi sii-
hen kuuluu apteekkari. Vähintään yhden jä-
senistä tulee olla perehtynyt kliiniseen far-
makologiaan. Neuvottelukunta valitsee kes-
kuudestaan puheenjohtajan ja sen sihteerinä 
toimii neuvottelukunnan määräyksen mu-
kaan joko apteekkari tai apteekin proviisori. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa 
sairaalalautakuntaa ja huoltolautakuntaa te-
kemään aikanaan kaupunginhallitukselle esi-
tyksen apteekin lopullisesta järjestelystä sekä 
tarvittavien ohje- ja johtosääntöjen muutok-
sista (1.9. 2380 §). 

Sairaalalautakunta oli sittemmin valinnut 
lääkeneuvottelukunnan jäseniksi ylilääkärit 
Osmo Katilan, Erkki Klemolan, Pentti Pel-
tolan ja tp. apul.ylilääk. Olli Penttilän sekä 
varalle osastolääkärit Juhana Idänpää-Heik-
kilän ja Touko Mäkelän. Huoltolautakunta 
oli valinnut edustajakseen apul. ylilääk. 
Turo Niemen (8.12. 3430 §). 

Lähetejärjestelmän jatkaminen kaupungin 
sairaaloiden poliklinikoilla. Kaupunginhalli-
tus oikeutti sairaalalautakunnan harkintansa 

195 



2. Kaupunginhallitus 

mukaan kokeilunluonteisesti edelleen sovelta-
maan kauintaan v:n 1970 loppuun lähetejär-
jestelmää kaupungin sairaaloiden poliklini-
koilla kuitenkin siten, ettei lähetettä vaadita 
ns. päivystystapauksien eikä uusintakäyntien 
yhteydessä (20.1. 202 §, 22.12. 3556 §). 

Sairaaloiden puhelunvälittäjien työajan vah-
vistaminen. Kaupunginhallitus päätti, että 
sairaalalautakunnan alaisten puhelunvälittä-
jien työaikojen suhteen saadaan toistaiseksi 
noudattaa ennen kaupunginvaltuuston 29.5. 
1968 vahvistamia työaikamääräyksiä vallin-
nutta käytäntöä kuitenkin siten, että työaika 
on vähintään keskimäärin 35 % tuntia vii-
kossa. Järjestely oli rajoitettava koskemaan 
vain puhelunvälittäjiä (8.4. 1013 §). 

Eräiden sairaalakustannusten korvaamista 
koskeva asia. Uudenmaan lääninhallitus vel-
voitti v. 1968 kaupungin suorittamaan 
Svenska Österbottens Mentalvärdsdistrikt 
-nimiselle kuntainliitolle 360 mk:n korvauksen 
kaupungin maksuosuutena erään potilaan 
osalta sillä perusteella, että potilas oli v. 1966 
merkitty henkikirjoihin Helsingin kaupun-
gissa. Kaupunki oli hakenut muutosta pää-
tökseen ja korkein hallinto-oikeus oli kumon-
nut lääninhallituksen päätöksen, koska kau-
punki ei ole em. kuntainliiton jäsen ja koska 
kuntainliiton perussääntöä ei näin ollen voida 
soveltaa kaupunkiin (4.8. 2064 §). 

Sairaalakeskuksen johtavan lääkärin puoli-
päivävirka päätettiin edelleen jättää täyttä-
mät tä toistaiseksi ja siksi kunnes virka haku-
teitse täytetään, kuitenkin kauintaan 30.6. 
1970 saakka. Prof. Paavo Heiniö päätet-
tiin palkata hoitamaan virkaan kuuluvia teh-
täviä, palkka 1 757 mk/kk hänelle kaupungin 
palveluksen perusteella tulevan eläkkeen li-
säksi (9.6. 1750 §, 22.12. 3553 §). 

Sairaalakeskuksen johtavan lääkärin puoli-
päivävirka päätettiin julistaa haettavaksi 
siten, että hakijat voivat esittää oman palk-
kavaatimuksensa sekä tehdä ehdotuksensa 
työaikaan nähden huomioon ottaen, että teh-
täviin tulee mahdollisesti sisältymään ohje-
säännössä mainittujen tehtävien lisäksi myös 

muita tehtäviä. Hakuilmoitus saatiin julkais-
ta erilliskuulutuksena valtuuston 12.2. päät-
tämissä lehdissä ja Lääkärilehdessä (17.11. 
3217 §, yjsto 17.12. 7686 §). 

Sosiaali- ja terveysministeriöltä päätettiin 
anoa, et tä kaupungin varoista varattomien 
potilaiden puolesta suoritettavat korvaukset 
saataisiin 1.3.1969 lukien vahvistaa seuraa-
viksi: kotikäynti varattoman potilaan luona 
arkipäivisin päivällä enintään 26 mk, klo 
17—21 sekä lauantaisin tai pyhäpäivän aat-
toina klo 13—17 välisenä aikana 39 mk, klo 
21-8 välisenä aikana sekä lauantaina tai 
pyhäpäivän aattona klo 17 jälkeen 52 mk, 
sunnuntaina tai muuna pyhäpäivänä 52 mk. 
Ministeriö ilmoitti 11.6., etteivät ko. korvauk-
set olleet sellaisia maksuja, joille valtioneu-
voston hyödykkeiden hintavalvonnasta 
29.5.1969 antaman päätöksen määräyksien 
mukaan on haettava hintaviranomaisten vah-
vistus (3.2. 351 §, 23.6. 1900 §). 

Eräiden uusien tilapäisten virkojen ja työ-
sopimussuhteisten toimien täyttäminen. Kau-
punginhallitus oikeutti sairaalalautakunnan 
valtionapuasian ratkaisua odottamatta palk-
kaamaan kertomusvuoden talousarvion liit-
teeseen merkityt seuraavat tp. viranhaltijat 
ja työsopimussuhteiset toimihenkilöt kauin-
taan kertomusvuoden loppuun: Auroran 
sairaalaan erikoissairaanhoitaja (14), apulais-
osastonhoitaja (14) ja kaksi laboratorio-
hoitajaa (13), Kivelän ja Hesperian sai-
raalaan yhteisesti kaksi laboratoriohoitajaa 
(13), Malmin sairaalaan valtion A 29 palk-
kausluokkaan kuuluva osastolääkäri, Ma-
rian sairaalaan työsopimussuhteinen väline-
huoltoapulainen, Hesperian sairaalaan kaksi 
valtion A 30 palkkausluokkaan kuuluvaa 
apulaisylilääkäriä, Nikkilän sairaalaan perhe-
hoitaja (17), toimistoapulainen (8) ja 1.7. 
lukien yksi työsopimussuhteinen siivooja sekä 
Laakson sairaalaan työnjohtaja (15) (24.2. 
581 §). 

Eräiden sairaalalääkärien yksityisvastaan-
ottojen järjestäminen sairaaloissa. Kaupungin-
hallitus päätti tehdä lääkintöhallitukselle esi-

196 



2. Kaupunginhal l i tus 

tyksen, että eräille Auroran, Kivelän, Hespe-
rian, Malmin, Marian ja Laakson sairaalain 
lääkäreille saataisiin myöntää oikeus käyttää 
sairaalain välineitä ja hoitohenkilökuntaa 
heidän ottaessaan vastaan yksityispotilaita 
v:n 1970 aikana. Sairaalatointa johtavaa 
apulaiskaupunginjohtajaa kehotettiin otta-
maan sairaalalääkärien ns. erikoismaksuluok-
kaa ja yksityisvastaanottojen järjestämistä 
sairaaloissa koskeva asia käsiteltäväksi Sai-
raalaliitossa, jotta selvitettäisiin, mitä mah-
dollisuuksia valtakunnallisella tasolla olisi 
luopua tästä järjestelmästä (15.12. 3494 §). 

Sairaalalääkärien erikoismaksuluokan poti-
laspaikat. Kaupunginhallitus päätti esittää 
lääkintöhallitukselle, että lääkintöhallitus 
myöntäisi eräille Auroran, Kivelän, Malmin 
ja Marian sairaalain lääkäreille oikeuden eri-
koismaksuluokan potilaiden hoitamiseen sai-
raaloissa. Lääkintöhallitus oli myöntänyt 
anotun oikeuden (20.10. 2893 §, 17.11. 
3215 §). 

Obduktiopalkkioiden tarkistaminen. Kau-
punginhallitus päätti, että kaupungin sairaa-
loissa hyväksytään maksettavaksi obduktio-
palkkiot 1.5. lukien seuraavasti: 

, Virka-ajan Virka-aikana „ ,, ulkopuolella suoritettu 
obduktio 

mk 
suoritettu 
obduktio 

mk 
1) obduktioapulaisen 

viran haltijat 
2) ne muut viranhal-

t i jat , joiden tehtä-
viin kuuluvat ob-
duktioapulaisen 
tehtävät 

3) ne viranhaltijat, 
joiden tehtäviin 
eivät kuulu ob-
duktioapulaisen 
tehtävät 

4) ulkopuoliset ob-
duktioapulaiset... 

25.— 

25.-

15.— 

25.-

25.-

25.-

Sairaalalautakuntaa kehotettiin edelleen 
niiden sairaalain osalta, joissa obduktioapu-
laisen tehtävät eivät kuulu eivätkä ole mää-
rätty kuuluviksi jonkun viranhaltijan tehtä-
viin, määräämään mikäli mahdollista tällaiset 
tehtävät jonkun viranhaltijan tehtäviin kuu-
luviksi (8.4. 1014 §). 

Työajan lyhentämisestä aiheutuvat toimen-
piteet. Kaupunginhallitus myönsi v:n 1968 
talousarvion ao. määrärahoista sairaalalauta-
kunnan käytettäväksi enintään 121 118 mk 
työajan muutoksesta aiheutuvia, lautakunnan 
esityksessä tarkoitettuja hankintoja varten 
ja enintään 5 000 mk sairaalaviraston toi-
mesta laadittavaa sairaaloiden henkilökun-
nan ja potilaiden ruoanjakelun uudelleen jär-
jestelyä koskevaa selvittelyä varten sekä 
enintään 90 ÖÖÖ mk Auroran sairaalan yötyö-
korvauksiin ja enintään 11 100 mk Auroran 
ja Laakson sairaaloiden heikkojen potilaiden 
yksityishoitajien palkkamenoja varten. 

Sairaalalautakuntaa kehotettiin 
tutkimaan edelleen lautakunnan esittämiä 

henkilökuntalisäyksiä huomioon ottaen hoi-
tolaitosten työaikakomitean lausunnossa esi-
tetyt näkökohdat, 

suorituttamaan tarvittaessa yhteistoimin-
nassa järjestelytoimiston kanssa Marian sai-
raalan ensiapuaseman työajan käyttötutki-
mus, 

tekemään aikanaan kaupunginhallitukselle 
tarvittavat esitykset mahdollisista henkilö-
kunta järj estelyistä ja em. tutkimuksen suo-
rittamista varten mahdollisesti tarvittavan 
määrärahan myöntämisestä sekä 

huolehtimaan siitä, että ko. hankinnat suo-
ritetaan yhteistoiminnassa hankintatoimiston 
kanssa (1.12. 3355 §). 

Tilapäisten ylilääkäreiden virkamääräysten 
jatkaminen. Kaupunginhallitus päätti uudis-
taa Auroran, Kivelän ja Marian sairaalain 
eräiden tilapäisten ylilääkäreiden virkamää-
räykset edelleen 1.1.1969 alkaen toistaiseksi, 
kuitenkin kauintaan kertomusvuoden lop-
puun (27.1. 276 §). 

Itäinen lääkäriasema. Kaupunginhallitus 
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hyväksyi 13.5.1968 itäisen lääkäriaseman 
toiminnallisen suunnitelman ja huonetila-
ohjelman ja hoitolaitosten suunnittelutoimi-
kunta oli hyväksynyt ehdotuksen itäisen lää-
käriaseman hallinnollisen organisaation ni-
veltämiseksi kaupungin sairaanhoidon ylei-
seen organisaatioon. Valtuusto oli 18.6. hy-
väksynyt lääkäriaseman luonnospiirustukset 
eräillä ehdoilla. Kaupunginhallitus määräsi 
rakennettavaksi suunnitellun itäisen lääkäri-
aseman rakennukset ja maa-alueen kokonai-
suudessaan sairaalalautakunnan hallintoon. 
Marian sairaala määrättiin Itäisen lääkäri-
aseman tukisairaalaksi sekä Kivelän, Hespe-
rian ja Auroran sairaalat lääkäriaseman avus-
taviksi tukisairaaloiksi niiden lääketieteen 
erikoisalojen osalta, joita ei ole Marian sai-
raalassa, siihen saakka kunnes tehtävät voi-
daan siirtää Itäiselle sairaalalle. Helsingin 
yliopistolliselle keskussairaalalle päätettiin 
ilmoittaa lääkäriaseman rakentamisesta sekä 
esittää, että asema saisi toimia naistentautien 
alalla yhteistyössä Helsingin yliopistollisen 
keskussairaalan kanssa. Sairaalalautakuntaa 
kehotettiin tekemään aikanaan kaupungin-
hallitukselle tarvittavat esitykset lääkäri-
aseman tilojen vuokraamisesta ao. hallinto-
kunnille ja lääkäriaseman hallinnollista orga-
nisaatiota koskevan ehdotuksen mukaisen 
henkilökunnan palkkaamisesta (8.12. 3431 §). 

Itäinen sairaala. Yleisjaosto päätti, että 
Civilengineering Ab:n ja Insinööritoimisto 
Viatekin suorittama Itäisen sairaalan henkilö-
jä tavaraliikenneselvitys saatiin luovuttaa 
Lahden kaupungin käyttöön 5 000 mk:n suu-
ruista korvausta vastaan (yjsto 10.9. 6904 §). 

Auroran sairaala. Kaupunginhallitus hy-
väksyi sairaalalautakunnan toimenpiteen, 
jolla lautakunta oli ajaksi 1.—28.2. palkan-
nut Auroran sairaalan sisätautien osastolle 
influenssaepidemian vuoksi yhden tp. apu-
laislääkärin valtion A 24 palkkausluokan 
mukaisilla palkkaeduilla, joihin lisäksi mak-
settiin sairaalalisä (24.2. 583 §). 

Muuttaen 16.12.1968 tekemäänsä päätöstä 
kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakun-

nan palkkaamaan kertomusvuoden aikana 
Auroran sairaalaan kirurgian osastolle päi-
vystystehtäviin ulkopuolisia laillistettuja lää-
käreitä ao. määrärahoja ylittämättä (25.8. 
2322 §). 

Sairaalan kahden sairaanhoitajan viran 
osalta päätettiin luopua kaupunginhallituk-
sen 1.7.1968 tekemän päätöksen edellyttä-
mistä lakkauttamis- tai vastaavista toimen-
piteistä (5.5. 1300 §). 

Sairaalan apumiehelle Veikko Leikakselle 
ja vs. apumiehelle Erkki Laakkoselle päätet-
tiin suorittaa erillinen korvaus niiltä tun-
neilta, jolloin he joutuvat tilapäisesti toimi-
maan auton- tai traktorinkuljettajina muu-
toin kuin vuosilomien tai virkasäännön mu-
kaisten sairauslomasijaisuuksien aikana, kau-
punginhallituksen 5.11.1964 tekemän pää-
töksen mukaisesti (27.10. 2958 §). 

Auroran sairaalaan sijoitettujen naistyöt-
tömien työllistämisestä aiheutuneita kustan-
nuksia varten ajalta 18.11.-31.12.1968 
myönnettiin 4 374 mk (27.1. 296 §). 

Sairaanhoitaja Sirkka-Liisa Tolmusen vaa-
dittua kaupungin velvoittamista maksamaan 
hänelle sairausajan palkka ajalta 8.—-16.3. 
1968 lääninhallitus oli hylännyt hakemuksen. 
Korkein hallinto-oikeus oli kuitenkin 
29.4.1969 kumonnut lääninhallituksen pää-
töksen ja palauttanut asian uudelleen käsi-
teltäväksi, koska asiassa oli saatu lisäselvi-
tyksiä, jotka eivät olleet olleet lääninhallituk-
sen tiedossa sen käsitellessä asiaa. Läänin-
hallitus tutki asian uudelleen 11.9. ja koska 
asiakirjoista saadun selvityksen mukaan 
Tolmuselle oli Auroran sairaalan johtajan 
22.3.1968 antamalla päätöksellä myönnetty 
sairausloma mainituksi ajaksi, oli hänellä 
kaupungin virkasäännön mukaan oikeus saa-
da anomansa sairausajan palkka, joten kau-
punki velvoitettiin maksamaan Tolmuselle 
hänelle virastaan kuuluva palkka em. ajalta, 
sanotut päivät mukaan luettuina. Sairaan-
hoitaja Tolmuselle oli kieltäydytty maksa-
masta mainittua sairausloma-ajan palkkaa, 
koska hän oli osallistunut terveydenhoito-
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ennalta ehkäisevää ohjaavaa toimintaa tehos-
tetaan sekä 

4) huoltolautakuntaa kiireellisesti, nuori-
sokomitean esittämistä suunnitelmista riip-
pumatta, selvittämään laitoshoidon tarve ja 
järjestäminen niiden 18 vuotta täyttäneiden, 
huumausaineita käyttävien nuorten osalta, 
jotka eivät ole lastensuojelulautakunnan 
huostaan ottamia ja joita tästä syystä ei voi-
da sijoittaa nuorisonhuoltolaitoksiin (24.3. 
880 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi v. 1968 (ks. 
s. 163) hoitolaitosten suunnittelutoimikunnan 
esittämän kunnallisen nuorisopoliklinikan 
perustamissuunnitelman sekä ehdotuksen sen 
sijoittamisesta Auroran sairaalaan. Lääkintö-
hallitus oli myös katsonut suunnitellun poli-
klinikkatoiminnan aloittamisen aiheelliseksi. 
Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalautakun-
nan aloittamaan 1.10.1969 lukien nuoriso-
poliklinikkatoiminnan Auroran sairaalan ra-
kennuksessa n:o 13 ja palkkaamaan lauta-
kunnan esittämän henkilökunnan ajaksi 
1.10.—31.12. Lautakunnan käytettäväksi 
myönnettiin enintään 88 200 mk nuoriso-
poliklinikan henkilökuntamenojen sekä kon-
sultaatiopalkkioiden, kalustonhankintoj en, 
siisteys- ja kunnostuskorjausten ym. menojen 
suorittamista varten (12.5. 1389 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi v. 1968 Auro-
ran sairaalan lastenpsykiatrian osaston pe-
rustamissuunnitelman sekä lähetti sen lää-
kintöhallituksen hyväksyttäväksi. Lääkintö-
hallitus oli esittänyt sosiaali- ja terveysminis-
teriölle suunnitelman hyväksyttäväksi siten, 
ettei poliklinikasta aiheutuviin kustannuk-
siin annettaisi valtionapua. Ministeriö oli 
26.3. hyväksynyt perustamissuunnitelman 
(14.4. 1084 §). 

Kaupunginhallitus päätti, tyytyen lää-
kintöhallituksen päätöksiin Auroran sairaa-
lan v:n 1965 ja 1966 kunnossapitokustannus-
ten valtionavusta, merkitä päätökset tie-
doksi (24.2. 586 §, 3.3. 662 §). 

Kaupunginhallituksen esityksestä lääkin-
töhallitus oli ilmoittanut 3.12. hyväksyneensä 

Auroran sairaalan kaikkien erikoisalojen osas-
tot sellaiseksi sairaalaksi, jossa saadaan antaa 
invalidihuoltolain tarkoittamaan lääkintä-
huoltoon kuuluvaa sairaalahoitoa (24.11. 
3282 §, 22.12. 3549 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi rakennusvi-
raston talorakennusosaston laatimat, Auroran 
sairaalan rakennukseen nro 14 sijoitettavaksi 
suunniteltujen henkilökunnan puku- ja pesu-
huonetilojen rakentamista koskevat pääpii-
rustukset n:o 1—3 (31.3. 940 §). 

Yleisjaosto päätti, että kaupunki luopuu 
vaatimuksesta saada Oulun kaupungilta kor-
vausta korko- ja oikeudenkäyntikuluista 
Auroran sairaalassa hoidettujen potilaiden 
hoitokustannusten osalta (yjsto 27.8. 6790 §). 

Kivelän sairaalan korva-, nenä- ja kurkku-
tautien osaston valtion B 3 palkkausluokkaan 
kuuluvaan ylilääkärin virkaan valittiin lääket. 
ja kir.tri Uuno Kiviranta 1.4. lukien tavan-
omaisilla ehdoilla (3.2. 353 §). 

Sairaalan silmätautien osaston valtion B 3 
palkkausluokkaan kuuluva ylilääkärin virka 
päätettiin julistaa haettavaksi 30 p:n haku-
ajoin. Viran hakijoista saatiin pyytää asian-
tuntijalausunto prof. Arvo Oksalalta ja apul. 
prof. Ahti Tarkkaselta. Virkaan valittiin sit-
temmin dos. Emil Tuovinen 1.4.1970 lukien 
tavanomaisilla ehdoilla (8.9. 2461 §, 8.12. 
3429 §, yjsto 22.10. 7254 §, 29.10. 7310 §). 

Valtion B 3 palkkausluokan röntgenylilää-
kärin virkaan valittiin 1.8. lukien lääket. ja 
kir. tri Veikko Raunio, sen jälkeen kun viran 
hakijoista oli pyydetty prof. Heino Laitisen 
lausunto. Röntgenlääkäri Sirkka Sarajas-
Kyllönen määrättiin hoitamaan sijaisena 
röntgenylilääkärin virkaa aikana 1.5.—31.7. 
1969 virkaan kuuluvin palkkaeduin (28.4. 
1235 §, 9.6. 1748 §, yjsto 12.2. 5319 §). 

Sairaalan avoinna olevan ylilääkärin viran 
hakijoista päätettiin pyytää lausunto prof. 
Martti Turuselta ja ylilääk. Olof Biströmiltä 
(yjsto 15.10. 7190 §, 29.10. 7309 §). 

Kivelän sairaalan sair.apul. Inkeri Pirtti-
maalle päätettiin suorittaa siltä ajalta, jolloin 
hänet on määrätty hoitamaan oman virkansa 
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lisäksi kokeilun luonteisesti siivoustöiden oh-
jaukseen liittyviä tehtäviä, 7. pl:n ja 5. pl:n 
palkkausten välinen erotus ottamalla huo-
mioon ikälisät. Tarkoitukseen myönnettiin 
enintään 798 mk (27.1. 280 §). 

Kaupunginhallitus oli 19.8.1968 virkasään-
nön 47 §:n nojalla jättänyt tutkittavaksi otta-
matta sair.hoit. Kristiina Väänäsen anomuk-
sen sairausajan palkan maksamisesta ja vuo-
silomaetujen myöntämisestä. Lääninhallituk-
selle osoittamassaan kirjelmässä katsoi Vää-
nänen, että kaupungin omaksuma kanta, et-
tei hän ollut oikeutettu saamaan palkkaa sai-
rausajalta sen johdosta, että hän oli osallistu-
nut t e r v e y d e n h u o l t o a l a n t y ö n -
s e i s a u k s e e n , ei perustunut voimassa 
olevaan virkasääntöön. Lääninhallitukselle 
14.10.1968 antamassaan lausunnossa kaupun-
ginhallitus ilmoitti katsovansa, että me-
nettely oli ollut virkasäännön mukainen ja 
että Väänäsen vaatimukset olivat aiheetto-
mat. Lääninhallitus päätti 16.1.1969, että 
Väänäselle on asianmukaisesti hyväksytyllä 
lääkärintodistuksella todetun sairauden 
vuoksi Kivelän sairaalan johtajan 26.3.1968 
tekemällä, lainvoimaiseksi katsottavalla pää-
töksellä myönnetty virkavapautta täysin 
palkkaeduin ajaksi 1.—12.3.1968 ja kun tätä 
etua ei ole voitu asianomaiselta riistää sai-
raalan johtajan 6.5.1968 tekemällä päätök-
sellä, jolla aikaisempi päätös peruutettiin, 
lääninhallitus velvoitti kaupungin maksa-
maan Väänäselle mainitun sairausajan pal-
kan sekä korvaamaan hänen kulunsa 50 
mk:lla. Sairaalaviraston ilmoituksen mukaan 
Väänänen oli osallistunut sairaanhoitajalak-
koon eikä sairausloma-ajan palkkaa ollut hä-
nelle maksettu sen takia, että sairaalan joh-
tajan ratkaisu oli ollut ristiriidassa palkka-
lautakunnan toimiston 25.3.1968 päivättyjen 
ohjeiden kanssa. Tämän johdosta sairaalan 
johtaja oli peruuttanut päätöksensä, jolloin 
Väänänen tuli samaan asemaan kuin ne vi-
ranhaltijat, joille lakon ajalle sattuneen sai-
rauden johdosta ei lainkaan myönnetty sai-
rauslomaa. Asiamiestoimisto katsoi, että 

asian pääkysymys koski sairaalan johtajan 
oikeutta peruuttaa aikaisempi päätöksensä. 
Kunnallislaissa ei ole yleisesti säännelty ky-
symystä, milloin ja millä edellytyksellä kun-
nallisen viranomaisen päätös voidaan peruut-
taa tai muuttaa. Tieteisopissa katsottiin, että 
milloin kunnallisen viranomaisen päätöksellä 
perustetaan jollekin henkilölle oikeus, ei pää-
töstä ole mahdollista myöhemmin muuttaa 
hänen vahingokseen. Virkasäännön 43 §:n 
mukaan sairaalan johtaja on ollut oikeutettu 
myöntämään kyseisen sairausloman, joten 
päätös ei muodollisesti ole ollut virheellinen. 
Kun asiaa ei ole alistettu tutkittavaksi, lienee 
päätöksen katsottava saaneen lainvoiman, 
kuten lääninhallitus oli maininnut. Sairaalan 
johtajan päätös sairausloman myöntämisestä 
täysin palkkaeduin on katsottava sellaiseksi 
päätökseksi, jota ei myöhemmin valittajan 
vahingoksi voi peruuttaa. Peruutuspäätök-
sen johdosta asiamiestoimisto totesi, että 
sairaalan johtajan 6.5.1968 antamaa päätöstä 
ei kunnallislain 31 §:ssä säädetyllä tavalla ole 
todisteellisesti annettu Väänäselle tiedoksi, 
joten päätös ei ole lainvoimainen ja Väänä-
sellä olisi vielä mahdollisuus valitusteitse 
saada päätös kumotuksi. On myös erittäin 
todennäköistä, että peruutuspäätös kumot-
taisiin ylemmissä oikeusasteissa. Kaupungin-
hallitus päätti merkitä lääninhallituksen pää-
töksen tiedoksi ja tyytyä siihen (17.2. 521 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, et-
tä Kivelän sairaalan sisätautiosaston uudeksi 
sairaansij aluvuksi vahvistettaisiin 1.12.1969 
lukien 283. Lääkintöhallitus vahvisti esityk-
sen (6.10. 2766 §, 3.11. 3064 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan 
muutosta sosiaali- ja terveysministeriön hyl-
käävään päätökseen Kivelän sairaalan pie-
noisröntgenkoneen siirtämisestä aiheutunei-
den perustamiskustannusten hyväksymisestä 
valtionavun suorittamista koskevaan ylei-
seen suunnitelmaan (8.12. 3435 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan panemaan täytäntöön lautakunnan 
29.4. tekemän, kaupunginhallituksen tutkit-
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tavaksi alistaman päätöksen, joka koski sopi-
muksen tekemistä Suomen sairaanhoitaja-
liiton Uudenmaan paikallisyhdistyksen kans-
sa Kivelän sairaalan kahvion vuokraamisesta 
sille, vaikka tarjouksia ei ollut pyydetty 
muilta lehti-ilmoitusten kautta (5.5. 1291 §, 
9.6. 1743 §). 

Kivelän ja Hesperian sairaaloiden väline-
huollon uudelleen järjestämiseksi kaupungin-
hallitus oikeutti sairaalalautakunnan palk-
kaamaan 1.10. alkaen kauintaan kertomus-
vuoden loppuun yhden 13. pl:n tilapäisen sai-
raanhoitajan ja kolme tilapäistä välinehuolto-
apulaista 6. pl:n mukaisin palkkaeduin ao? 

määrärahoja kuitenkaan ylittämättä. Lauta-
kuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, että 
lautakunnan tekemässä esityksessä mainitut 
virka- ja henkilökuntajärjestelyt toteutetaan 
v:n 1970 talousarvioehdotuksen yhteydessä 
(1.9. 2381 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, 
että Kivelän ja Hesperian sairaaloiden B-
tornitaloon järjestetyn, 24 sairaansijaa käsit-
tävän päiväsairaalaosaston toimintaa saatai-
siin jatkaa edelleen 1.1.1970 lukien (22.12. 
3550 §). 

Rakennustarkastaja oli 24.3. hylännyt Ki-
velän ja Hesperian sairaalan B-tornitalon 
ilmanvaihtosuunnitelman ja katsonut, ettei 
suunnitelma muilta osin kuin kellarikerrok-
sen, I kerroksen sekä ullakkokerroksen koT 

koushuoneen osalta täyttänyt terveellisyy-
den eikä henkilö- ja paloturvallisuuden vaati-
muksia sairaalaolosuhteissa. Yleisjaosto päät-
ti 2.4. ilmoittaa rakennustarkastajalle, ettei 
kaupunki tyydy rakennustarkastajan ko. 
ilmanvaihtosuunnitelmaa koskevaan pää-
tökseen. Maistraatti tutki asian ja harkitsi 
kohtuulliseksi kumota ja poistaa em. raken-
nustarkastajan päätöksen, koska ko. suunni-
telman oli katsottava täyttävän terveellisyy-
den ja paloturvallisuuden vaatimukset, ja 
palauttaa asian hänelle tästä johtuvia toi-
menpiteitä varten. Yleisten töiden lautakunta 
oikeutettiin suorituttamaan Kivelän ja Hes-
perian sairaalan B-tornitalon suunnittelutoi-

mikunnan esittämät lisä- ja muutostyöt. 
Muutostöiden loppuun suorittamista varten 
myönnettiin aikaisemmin myönnetyn lisäksi 
1,612 700 mk (8.4. 1017 §, 9.6. 1747 §, yjsto 
2.4. 5697 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin ni-
meämään arkkitehti Kivelän ja Hesperian 
sairaalan uudistamisen suunnittelua varten 
(6.10. 2768 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan purattamaan Kivelän ja Hesperian 
sairaalan rakennuksen n:o 13 ja myönsi tar-
koitukseen enintään 5 000 mk (10.2. 430 §). 

Malmin sairaala. Merkittiin tiedoksi, että 
lääkintöhallitus oli 31.5. hyväksynyt kau-
pungin esittämän, yhden valtion A 29 palk-
kausluokkaan kuuluvan tilapäisen osastolää-
kärin viran perustamisesta Malmin sairaalaan 
aiheutuvat kustannukset valtionapuun oi-
keuttaviksi kuitenkin aikaisintaan 1.1.1969 
lukien edellyttäen, että vastaavasti lakkau-
tettaisiin samasta ajankohdasta lukien yksi 
apulaislääkärin virka (30.6. 1978 §). 

Marian sairaalan johtajaksi määrättiin 
sisätautien osaston ylilääk. Carl Hernberg 
1.1.1970 lukien (22.12. 3551 §). 

Professori Lars Hagelstamille myönnettiin 
hänen anomansa ero valtion B 3 palkkaus-
luokkaan kuuluvasta kirurgian osaston yli-
lääkärin virasta ja sairaalan johtajan tehtä-
vistä 1.11.1969 lukien. Virka julistettiin haet-
tavaksi ja viran hakijoista päätettiin pyytää 
asiantuntijalausunto prof. Martti Turuselta 
ja ylilääk. Olof Biströmiltä (18.8. 2212 §, 
yjsto 15.10. 7190 §, 29.10. 7309 §). 

Kaupunginhallitus alisti 17.2. tutkittavak-
seen sairaalalautakunnan hallintojaoston pää-
töksen, joka koski apul. ylilääk. Klaus Järvi-
sen virkavapausanomuksen puoltamista. Hal-
lintojaosto mainitsi lausunnossaan olleensa 
tietoinen siitä, että Allergiatutkimussäätiön 
hallitus oli valinnut dos. Järvisen Allergia-
sairaalan ylilääkäriksi sekä siitä, että Helsin-
gin yliopistollisen keskussairaalaliiton ja 
Allergiatutkimussäätiön kanssa käytiin neu-
votteluja Allergiasairaalan kaupasta. Puol-

202 



2. Kaupunginhallitus 

henkilöstön työnseisaukseen v:n 1968 alku-
puoliskolla. Kaupunginhallitus merkitsi tie-
doksi lääninhallituksen päätöksen ja kehotti 
sairaalavirastoa suorittamaan Tolmuselle sai-
rausloma-ajan palkan päätöksessä mainitulla 
tavalla sillä ehdolla, että Tolmunen tyytyy 
lääninhallituksen päätökseen (3.11. 3065 §, 
19.5. 1469 §). 

Lääkintöhallitus oli tehnyt sosiaali- ja ter-
veysministeriölle esityksen t r o o p p i s t e n 
t a u t i e n t u t k i m u s - j a h o i t o k e s -
k u k s e n p e r u s t a m i s e s t a Auroran 
sairaalaan. Esityksessä oli mainittu, että 
Suomesta ulkomaille myös trooppisiin ja 
subtrooppisiin maihin matkustaa yhä enem-
män ihmisiä ja samoin Suomeen tulevien tu-
ristien määrä nousee vuosi vuodelta. Turis-
tien lisäksi tulevat trooppisissa maissa työs-
kentelevät. Heistä huomattava osa sairas-
tuu tauteihin, joiden hoitamiseksi tarvitaan 
näiden tautien erikoiskoulutuksen saaneita 
lääkäreitä sekä erikoiskoulutettua labora-
toriohenkilökuntaa. Kun trooppiset taudit 
kuuluvat luonteeltaan erittäin vaarallisiin 
tartuntatauteihin, vaikka niistä ei ole nimen-
omaista mainintaa terveydenhoitolaissa, olisi 
asian hyväksi lääkintöhallituksen mielestä 
tehtävä jotakin. Kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa lääkintöhallitukselle, että troop-
pisten tautien hoito ja tutkimus voitaisiin 
järjestää Auroran sairaalaan edellyttäen, 
että sairaalaan palkattaisiin tätä tarkoitusta 
varten kokopäivätoiminen erikoislääkäri ja 
laboratoriohoitaja ja että valtio vastaisi 
näiden henkilöiden palkkausmenoista ja 
muista laboratoriotoiminnasta aiheutuvista 
kustannuksista sekä potilaiden hoitokustan-
nuksista. Lääkintöhallitukselle päätettiin li-
säksi esittää, että sanotusta tutkimus- ja 
hoitotoiminnasta tehtäisiin kirjallinen sopi-
mus. Sairaalalautakuntaa kehotettiin teke-
mään perusteltu esitys tutkimuksen ja hoi-
don järjestämistä varten tarvittavan mää-
rärahan sisällyttämisestä v:n 1970 talous-
arvioon sekä huolehtimaan siitä, että lää-
kintöhallituksen kanssa neuvotellaan järjes-

telyyn liittyvistä sopimuksista ja että kau-
punginhallitukselle tehdään siitä esitys (31.3. 
939 §, 8.9. 2459 §). 

Kaupunginhallitus asetti v. 1964 komitean 
laatimaan selvityksen ja ehdotuksen kau-
pungin alueella lisääntyneen nuorisorikolli-
suuden ja siihen liittyvien käytöshäiriöiden 
ennakolta ehkäisemiseksi samoin kuin ala-
ikäisten lainrikkojien huollon ja erityiskas-
vatuksen tarkistamisesta sekä näitä kysy-
myksiä käsittelevien viranomaisten yhteis-
työn kehittämisestä ja tehostamisesta. Komi-
tea, joka päätti käyttää nimeä nuorisokomi-
tea on nyttemmin tehnyt esityksen toimen-
piteisiin ryhtymisestä päihdyttäviä aineita 
tai huumausaineita käyttävien nuorten huol-
lon järjestämisestä. Esityksen perusteella 
kaupunginhallitus päätti kehottaa 

1) sairaalalautakuntaa j a lastensuoj elulau-
takuntaa yhteistoimin ryhtymään kiireelli-
siin toimenpiteisiin nuorisokomitean 17.2. 
1969 päivätyssä osamietinnössä esitettyjä 
toimintaperiaatteita noudattavan n u o r i -
s o n n e u v o n t a k 1 i n i k a n p e r u s -
t a m i s e k s i päihdyttäviä tai huumausai-
neita käyttävien nuorten tutkimista ja hoitoa 
varten sekä ensi tilassa tekemään kaupungin-
hallitukselle yksityiskohtaisen esityksen asian 
edellyttämistä toimenpiteistä kustannusar-
vioineen, 

2) lastensuoj elulautakuntaa kiinnittämään 
huomiota lastensuojelu viraston suojelukasva-
tustoimiston ensihuoltoa suorittavan työn-
tekijäryhmän ja sosiaalilääkärin toimiston 
toimesta huumaavia aineita käyttäviin nuo-
riin kohdistuvan etsivän ja ennalta ehkäise-
vän toiminnan tehostamiseen samoin kuin 
siihen, että huumaavia aineita käyttävien 
nuorten avohuoltoon ja heitä vastaanotta-
vissa nuorisonhuoltolaitoksissa voidaan tar-
vittaessa nykyistä enemmän käyttää konsul-
toivien asiantuntijoiden tukea, 

3) nuorisotyölautakuntaa kiinnittämään 
huomiota siihen, että huumausaineita käyt-
täviin nuoriin ja nuorisoryhmiin kohdistuvaa 
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taessaan virkavapausanomusta hallintojaos-
ton tarkoituksena oli varata asianomaiselle 
joustava mahdollisuus palata omaan vir-
kaansa, mikäli siihen kauppaneuvottelujen 
johdosta ilmaantuisi aihetta. Vs. sairaalatoi-
men johtaja ei yhtynyt hallintojaoston mieli-
piteeseen siitä, että virkavapauden myöntä-
minen apul. ylilääk. Järviselle kuuden kuu-
kauden ajaksi olisi kaupungin edun mukaista. 
Virkavapauden myöntäminen näin huomat-
tavassa asemassa olevalle lääkärille voisi tulla 
kysymykseen vain sairauden perusteella tai 
mahdollisesti kaupungin muun viran hoita-
mista varten. Helsingin yliopistollisen kes-
kussairaalan liittohallitus toivoi, että vai-
keaksi osoittautuneet kauppaneuvottelut voi-
taisiin suorittaa ottamalla huomioon vain 
sairaalan entinen henkilökunta. Kaupungin-
hallitus päätti kumota hallint o jaoston 12.2. 
tekemän virkavapausanomuksen puoltamista 
koskevan päätöksen (17.2. 504 §, 3.3. 663 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, 
että se muuttaisi päätöstään (17.1.1967) kau-
pungin eräiden sairaalalääkärien oikeuttami-
sesta hoitamaan erikoismaksuluokan poti-
laita, niin että Marian sairaalan kirurgian 
osaston neljän lääkärin asemesta kuudelle 
osastolääkärille myönnettäisiin kullekin oi-
keus hoitaa samanaikaisesti enintään kahta 
erikoismaksuluokan potilasta. Lääkintöhalli-
tus oli 21.2. suostunut esitykseen kuitenkin 
siten, että erikoismaksuluokassa saisi olla sa-
manaikaisesti enintään 10 % sairaalan käy-
tössä olevasta kokonaissairaansijamäärästä 
(3.2. 356 §, 10.3. 723 §). 

Huoneiston luovuttaminen henkilökunnan 
asuntolaksi ks. s. 205. 

Sairaalalautakunnan käytettäväksi myön-
nettiin 154 677 mk v:n 1968 talousarvion ao. 
tilille merkitystä määrärahasta isotooppikar-
toituslaitteen hankkimista varten Marian sai-
raalaan (28.4. 1238 §). 

Hesperian sairaalan lasten- ja nuorisopsy-
kiatrista toimintaa varten päätettiin palkata 
lastenpsykiatrian erikoislääkärin oikeudet 
omaava konsultti 16.6. lukien enintään 16 

tunniksi kuukaudessa 36 mk:n suuruisin 
tuntipalkkioin. Tarkoitukseen saatiin käyttää 
enintään 3 900 mk (16.6. 1834 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintö-
hallitukselle, että Hesperian sairaalan sai-
raansijaluku saataisiin alentaa 536:sta 513:ksi 
sekä että sairaalan päiväsairaalatoimintaa 
saataisiin laajentaa aikaisemman 24 hoito-
paikan lisäksi neljällä hoitopaikalla nuoriso-
osastolla ja 30 hoitopaikalla osastoilla 1—3. 
Lääkintöhallitus oli 30.5. hyväksynyt esitetyn 
järjestelyn ja 26.6. vahvistanut sairaansija-
luvun 1.7.1969 alkaen toistaiseksi 513:ksi 
(12.5. 1390 §, 16.6. 1832 §, 18.8. 2209 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääkintö-
hallituksen päätöksiin, jotka koskivat Hes-
perian sairaalan v:ien 1964—1966 kunnossa-
pito- ja käyttökustannusten valtionapua 
(12.5. 1388 §, 30.6. 1976 §, 11.8. 2142 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
raastuvanoikeuden 14.5. julistaman päätök-
sen asiassa, joka koski Hesperian sairaalan 
käsityönohjaajan varojen väärinkäyttöä, ja 
tyytyä siihen (13.1. 111 §, 19.5. 1470 §). 

Hesperian sairaala oikeutettiin palautta-
maan erään potilaan hoidosta v. 1964—1968 
liikaa perityt maksut yht. 2 487 mk (yjsto 
5.11. 7344 §). 

Eräs potilas oli Hesperian sairaalan ylilää-
käriltä ja Helsingin yliopistollisen keskussai-
raalan klinikan ylilääkäreiltä pyytänyt jäl-
jennökset kaikista häntä koskevista sairaalan 
asiakirjoista. Hesperian sairaalan johtaja oli 
ilmoittanut, ettei sairauskertomuksia lähetetä 
muille kuin sairaalahallintoviranomaisille tai 
oikeudelle niiden sitä vaatiessa, mut ta että 
asianomainen voi sairaalassa käydä tutustu-
massa häntä koskevaan osaan ko. aineistoa. 
Myöskin yliopistollisesta keskussairaalasta oli 
ilmoitettu, ettei sairauskertomuksia luovuteta 
yksityishenkilölle. Kaupunginhallitus käsit-
teli asiaa koskevaa kirjettä 27.5. ja päätti, 
ettei kirje antanut aihetta muihin toimenpi-
teisiin, kuin että asianomaiselle lähetetään 
tieto sairaalalautakunnan ja asiamiestoimis-
ton asiasta antamista lausunnoista. Lausun-
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noissa oli mm. todettu, että valittajalla oli 
ollut tilaisuus tutustua ko. asiakirjoihin sai-
raalassa ja että hän olisi voinut tilata siinä 
yhteydessä haluamansa jäljennökset. Asian-
omainen valitti päätöksestä lääninhallituk-
seen ja lääninoikeus oli kumonnut kaupungin-
hallituksen päätöksen siltä osin kuin oli ollut 
kysymys yliopistollisen keskussairaalan psy-
kiatrisen klinikan hallussa olevista asiakir-
joista, koska kaupunginhallituksen ei olisi 
toimivaltaansa kuulumattomana pitänyt ot-
taa tutkittavakseen vaatimusta sanotuilta 
osin. Lisäksi lääninoikeus oli havainnut, ettei 
kaupunginhallituksen päätöksessä, jolla ao. 
vaatimus oli katsottava hylätyn, ollut todet-
tu, olivatko asiakirjat salaisia. Asiamiestoi-
misto katsoi aikaisempaan lausuntoonsa vii-
taten, että lääninoikeuden päätöksestä ei ole 
syytä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen. Kaupunginhallitus päätti merkitä tie-
doksi lääninhallituksen päätöksen ja tyytyä 
siihen sekä kehottaa sairaalavirastoa yhteis-
toiminnassa Hesperian sairaalan kanssa huo-
lehtimaan siitä, että valittajalle toimitetaan 
asianmukaiset jäljennökset Hesperian sairaa-
lassa säilytettävistä, häntä koskevista, asia-
kirjain julkisuudesta annettujen säännösten 
nojalla julkisina pidettävistä asiakirjoista 
huomioon ottaen samalla, mitä asiakirjain 
lunastuksesta on säädetty (27.5. 1557 §, 22.9. 
2621 §, yjsto 16.7. 6551 §). 

Haagan osasto. Valtuusto päätti v. 1968, 
että Haagan osaston yösairaalaosaston poti-
lailta peritään hoitopäivämaksu kuudelta päi-
vältä viikossa ja päiväsairaala- ja kuntoutta-
misosaston potilailta viideltä päivältä vii-
kossa, vaikkei potilaita viikonvaihteen ajaksi 
poisteta sairaalan kirjoista. Lääkintöhallituk-
sen mielisairaanhoito-osasto oli ilmoittanut 
5.2. tilasto-osaston pitäneen hyväksyttävänä, 
että Haagan osaston hoitopäivätilastot laadi-
taan siten, että hoitopäiviksi merkitään vain 
todelliset hoitopäivät (17.2. 517 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan lähettämään Hesperian sairaalan tp. 
os.lääk. Pauli Paukkosen, os.pääll. Arvo 

Puhjon, työnohj. Rauno Pallosen, apul. 
os.hoit. Seija Rantasalon ja mielisair.hoit, 
Björn Trappen matkapäivineen kauintaan 
yhdeksän päivää kestävälle virkamatkalle 
Mallorcalle aikana 18.—26.5. Haagan osas-
tolta mainitulle paikkakunnalle kuntoutus-
matkalle lähetettävän potilasryhmän hoita-
jina ja valvojina. Sairaalalautakunnan tuli 
1.10. mennessä antaa selvityksensä potilas -
ryhmämatkan hoitotuloksista (19.5. 1468 §). 

Nikkilän sairaala. Sairaalalautakunnan 
hallintojaosto oikeutettiin kaupunginhalli-
tuksen 16.12.1968 tekemästä päätöksestä poi-
keten suorittamaan lääket.kand. Antti Pa-
kaslahdelle osastolääkärin peruspalkka sai-
raalalisineen siltä ajalta, jolloin hän lääkintö-
hallituksen hyväksymänä viransijaisena hoi-
taa osastolääkärin virkaa Nikkilän sairaalas-
sa, kuitenkin kauintaan neljän kuukauden 
ajan (8.9. 2462 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Nikkilän 
sairaalassa saatiin edelleen maksaa osastolää-
kärin viran peruspalkka sairaalalisineen ai-
kana 15.5.—15.9.1970 kerrallaan enintään 
kuudelle lääketieteen kandidaatille kauintaan 
kahden kuukauden aikana ja muulloin v:n 
1970 aikana kerrallaan enintään kahdelle 
lääketieteen kandidaatille kauintaan yhden 
kuukauden aikana, mikäli heitä lääkintöhalli-
tuksen hyväksyminä viransijaisina palkataan 
hoitamaan osastolääkärin virkoja (29.12, 
3664 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus oli 
kaupunginhallituksen esityksestä vahvista-
nut sairaalan sairaansijaluvuksi 923 v:n 1969 
loppuun saakka. Myöhemmin kaupunginhalli-
tus päätti esittää, että sairaansijaluvuksi vah-
vistettaisiin edelleen 923 v:ksi 1970 (7.1. 49 §, 
3.2. 352 §, 22.12. 3552 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota sairaala-
lautakunnan 13.5. tekemän päätöksen pelto-
viljelyksen lopettamisesta Nikkilän sairaalan 
maatilalla ja oikeuttaa sairaalalautakunnan 
jättämään viljelemättä alkavana kasvukau-
tena Nikkilän sairaalan maatilan pellot (19.5. 
1453 §, 30.6. 1971 §). 
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Lääkintöhallituksen hyväksyttäväksi pää-
tettiin lähettää Nikkilän sairaalan ja Sipoon 
kunnan yhteisen jätevedenpuhdistamon pe-
rustamissuunnitelma (8.12. 3433 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 
käyttämään vielä enintään 40 000 mk v:n 
1967 talousarvioon Nikkilän sairaalan raken-
nuksen nro 9 peruskorjaustyöhön merkitystä 
määrärahasta sairaalan juurikaskellarin ra-
kennustöiden loppuun suorittamista varten. 
Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että 
juurikaskellarin rakennustyöt sisällyttetäisiin 
valtionavun suorittamista koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan kustannuksiltaan 405 000 
mkm määräisinä aikaisemmin esitetyn 365 000 
mkrn asemesta (28. 4. 1234 §). 

Tulipalossa tuhoutuneen sairaalan varasto-
rakennuksen rakentamista varten uudelleen 
ja tulipalossa vaurioituneen sikalan korjauk-
sia varten myönnettiin 68 400 mk (11.8. 
2145 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Nikki-
län sairaalan rakennuksen nro 32 peruskor-
jaussuunnitelman huonetilaohjelmineen, jot-
ka lääkintöhallitus hyväksyi siten, että val-
tionapua voitaisiin saada aikaisintaan v:n 
1970 määrärahoista. Yleisten töiden lauta-
kuntaa kehotettiin laadituttamaan raken-
nuksen peruskorjaustyöpiirustukset ja kus-
tannusarvio (2.6. 1619 §, 30.6. 1972 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin ryhtymään 
toimenpiteisiin poliisitutkinnan suorittami-
seksi sairaalan erään perhehoitajan hallussa 
olleiden, potilaille kuuluneiden varojen tili-
tyksissä todettujen epäselvyyksien johdosta 
(10.2. 437 §). 

Yleisjaosto oikeutti Nikkilän sairaalassa 
toimivat henkilökuntayhdistykset toistaiseksi 
järjestämään sairaalan juhlasalissa tanssi-
iltamia yhteensä enintään kuusi kertaa vuo-
dessa sillä ehdolla, että sairaalan johtavan yli-
lääkärin kanssa sovitaan ajankohdista ja että 
yhdistykset vastaavat tilaisuuksista johtu-
vista siivouskuluista ja huolehtivat poliisi-
viranomaisten luvan hankkimisesta huvitilai-

suuksien järjestämiselle sekä järjestyksen 
ylläpitämisestä niissä (yjsto 11.6. 6299 §). 

Psykiatrinen huoltotoimisto. Yleisjaosto 
myönsi huoltolääkäreille Kaarina Karaiselle 
ja Eeva-Liisa Paavolalle oikeuden käyttää 
virka-ajoissa 31.10.1968 lukien toistaiseksi 
vuokra-autoa kotikäynteihin potilaiden luo 
kiireellisissä tapauksissa kaupunginhallituk-
sen v. 1964 tekemän päätöksen mukaisin eh-
doin siten, että luvan antamisesta kussakin 
yksityistapauksessa päättää Hesperian sai-
raalan I I I osaston ylilääkäri tai sairaalan ta-
louspäällikkö (yjsto 12.3. 5549 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaen 29.9. 
tekemäänsä päätöstä kehottaa kiinteistö-
lautakuntaa peruuttamaan talon Kalevan-
katu 54 huoneistojen n:o 27 ja 29 osoittami-
sesta psykiatristen potilaiden asuntolaksi 
tekemänsä päätöksen ja osoittamaan sairaa-
lalautakunnan käyttöön 1.1.1970 lukien sano-
tut huoneistot Marian sairaalan henkilökun-
nan asuntolatarkoitukseen sekä talon Lapin-
lahdenkatu 27 huoneistot A 3 ja A 7—8 
psykiatristen potilaiden asuntolaksi, kaikki 
huoneistot kulloinkin voimassa olevien pe-
rusteiden mukaisesta tilitysvuokrasta. Psy-
kiatristen potilaiden asuntolan perustamis- ja 
muutostyökustannuksia varten myönnettiin 
enintään 14 000 mk ja enintään 12 427 mk 
vuokrakustannuksia sekä kahden työsopi-
mussuhteisen asuntolankaitsijan palkkaami-
seksi 8. plraa vastaavin palkkaeduin ja yhden 
työsopimussuhteisen, osapäivätoimisen sii-
voojan palkkaamiseksi 5. plraa vastaavin 
palkkaeduin noudattamalla palkkalautakun-
nan v. 1953 annetussa kiertokirjeessä annet-
tu ja palkkausohjeita ja käyttämällä kaupun-
ginhallituksen vahvistamaa työsopimusloma-
ketta. Asuntolan hoitopäivämaksu vahvis-
tettiin 3 rnkrksi (29.9. 2677 §, 15.12. 3492 §). 

Pukinmäen hoitokoti. Maistraatti oh 3.10. 
1968 kieltänyt rakennustarkastusviraston 
vaatimuksesta kaupunkia käyttämästä Pu-
kinmäen hoitokotia, ellei vaadittuja laajoja 
korjaustöitä suoritettaisi. Hoitokoti oh tar-
koitus tyhjentää kertomusvuoden syksyyn 
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mennessä, jolloin Kivelän ja Hesperian sai-
raalan B-tornitalon muutostyö valmistuisi. 
Kun hoitokodin toiminta jouduttaisiin lopet-
tamaan jo 1.5. mennessä, päätettiin potilaat 
väliaikaisesti siirtää Hangonkadun hoito-
kotiin, jossa oli 96 hoitopaikkaa ja joista var-
sinkin kesäaikana oli osa käyttämättä. Pu-
kinmäen hoitokodin potilaiden sijoittamisen 
jälkeen jäi Hangonkadun hoitokodin omaan 
käyttöön kesän ajaksi vielä 72 hoitopaikkaa. 
Lääkintöhallitus oli 16.5. ilmoittanut hyväk-
syvänsä Hangonkadun hoitokodista luovu-
tetut huonetilat käytettäväksi 24-paikkaisen 
Pukinmäen hoitokodin psykiatristen poti-
laiden sijoituspaikkana toistaiseksi, kunnes 
asiasta toisin päätetään. Yleisjaosto oikeutti 
sairaalaviraston yhteistoiminnassa kiinteistö-
viraston kanssa järjestämään Pukinmäen 
hoitokodin kiinteistön vartioinnin ja valvon-
nan 1.5. lukien toistaiseksi ja kauintaan siksi, 
kunnes kiinteistön käyttötarkoitus on lopulli-
sesti selvitetty (20.1. 197 §, 14.4. 1086 §, 2.6. 
1617 §, yjsto 30.4. 5920 §). 

Röykän sairaala. Kaupunginhallitus myön-
si enintään 4 574 mk Röykän sairaalaan in-
fluenssaepidemian johdosta palkattujen työ-
sopimussuhteisten kolmen hoitoapulaisen 
palkkausmenoja varten (21.4. 1150 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan käyttämään kertomusvuoden 
talousarvioon sairaalarakennusten suunnit-
telua ja rakentamista varten merkitystä mää-
rärahasta 350 000 mk Röykän sairaalan hen-
kilökunnan asuinrakennuksen ja autovajan 
viimeistelytöitä varten (8.4. 1030 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi hoitolaitosten 
suunnittelutoimikunnan esittämän Röykän 
sairaalan keittiön toiminnallisen suunnitel-
man ja huonetilaohjelman arkkitehti- ja in-
sinöörisuunnitelman pohjaksi huomioon ot-
taen, että luonnospiirustusvaiheessa pääte-
tään lopullisesti käyttöön otettavasta ruoan-
jakelu jär jest elmästä. Sairaalalautakuntaa ke-
hotettiin laadituttamaan eräiden keittiötoi-
mintaan kuulumattomien varastotilojen osal-
ta toiminnallinen suunnitelma ja huonetila-

ohjelma sekä toimittamaan ne kaupunginhal-
lituksen hyväksyttäviksi. Yleisten töiden 
lautakuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, 
että sairaalan keittiön suunnittelua varten 
osoitetaan arkkitehti sekä tarvittavat muut 
suunnittelijat, jotka yhteistyössä sairaalan 
keittiön työryhmän sekä sairaalaviraston ja 
sairaalan edustajien kanssa laativat keittiön 
luonnospiirustukset huomioon ottaen kau-
pungin ja sairaalan toiminnan kannalta tar-
koituksenmukaisen ja taloudellisen ruoan-
j akeluj ärj estelmän. Toiminnallinen suunn i-
telma ja huonetilaohjelma lähetettiin lää-
kintöhallituksen hyväksyttäviksi ilmoituk-
sin, että lopullisesti käyttöön otettavasta 
ruoanjakelujärjestelmästä päätetään luon-
nospiirustusvaiheessa (25.8. 2319 §). 

Kaupunginhallitus päätti, tyytyen lää-
kintöhallituksen päätöksiin Röykän sairaalan 
v:n 1965 kunnossapito- ja käyttökustannuk-
sista sekä sosiaali- ja terveysministeriön pää-
tökseen sairaalan rakennuksen nro 7 perus-
korjaustyön valtionavusta, merkitä päätök-
set tiedoksi (27.1. 277 §, 10.2. 433 §). Samaten 
merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen ilmoi-
tus rakennuksen nro 1 peruskorjaussuunnitel-
man hyväksymisestä (13.1. 109 §). 

Laakson sairaala. Muuttaen 1.7.1968 teke-
määnsä päätöstä kaupunginhallitus päätti, 
että hoitolaitosten työaikakomitean työajan 
lyhennyksen johdosta esittämät virkojen 
lakkauttamis- ja vastaavat toimenpiteet voi-
tiin Laakson sairaalan osalta toteuttaa vii-
meistään 31.12.1971 mennessä (28.4. 1236 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi rakennusvi-
raston talorakennusosaston 1.12.1967 päivä-
tyt sairaalan itäisen potilaspavilj ongin perus-
korjaustyön muutetut pääpiirustukset nro 
1—7 ja myönsi yht. 1.5 mmk peruskorjaus-
töiden loppuun suorittamista varten. Samalla 
kehotettiin kaikkia kaupungin lauta- ja joh-
tokuntia sekä virastoja ja laitoksia kiinnittä-
mään entistä tarkemmin huomiota siihen, 
että kaupungin rakennussuunnittelusta ja 
-töistä annettuja määräyksiä ja ohjeita eh-
dottomasti noudatetaan ja huolehtimaan eri-
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tyisesti siitä, että vältetään sellaisia muutok-
sia ja lisäyksiä jo hyväksyttyihin rakennus-
suunnitelmiin, jotka lisäävät rakennuskus-
tannuksia samoin kuin siitä, että suunnitel-
mat ja kustannusarviot valmistellaan ja laa-
ditaan entistä huolellisemmin (10.3. 721 §, 
17.3. 796 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen 
Laakson sairaalan potilasrakennuksen perus-
korjaussuunnitelmasta ja huonetilaohjelmas-
ta, jotka lähetettiin lääkintöhallituksen hy-
väksyttäviksi. Yleisten töiden lautakuntaa 
kehotettiin laatimaan ko. peruskorjaustyön 
piirustukset, työselitys ja kustannusarvio si-
ten, että peruskorjaustyö voitaisiin aloittaa 
välittömästi itäisen potilasrakennuksen pe-
ruskorjaustyön valmistumisen ja rakennuk-
sen käyttöön ottamisen jälkeen (5.5. 1298 §). 
Sairaalan peruskorjaustyötä varten kaupun-
ginhallitus myönsi 400 000 mk (23.6. 1896 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
nimeämään arkkitehti Laakson sairaalan laa-
jentamisen suunnittelua varten (27.1. 278 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääkintö-
hallituksen päätökseen, joka koski Laakson 
sairaalan valtionapua v:lta 1964 ja kehottaa 
asiamiestoimistoa peruuttamaan korkeim-
paan hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen 
(4.8. 2067 §). 

Tuherkuloositoimisto. Kaupunginhallitus 
valitsi tuberkuloositoimiston valtion A 30 
palkkausluokkaan kuuluvaan ylilääkärin vir-
kaan lääket. ja kir. tri Paavo Tanin 16.9.1969 
lukien tavanomaisilla ehdoilla sen jälkeen 
kun professoreilta Jorma Pätiälältä ja Nils 
Riskalta oli saatu lausunnot ylilääkärin viran 
hakijoista. Lääkintöhallitus antoi tri Tanille 
määräyksen ko. virkaan (17.3. 791 §, 5.5. 
1302 §, 30.6. 1977 §, yjsto 15.1. 5098 §). 

Hangonkadun hoitokoti. Kaupunginhallitus 
myönsi enintään 4 300 mk sairaalalautakun-
nan käytettäväksi Hangonkadun hoitokodin 
ja asuntolain siivoustarvikkeiden hankkimis-
ta varten (16.6. 1833 §). 

Kaupungin tuberkuloosipaikkojen määrän 
vahvistaminen. Merkittiin tiedoksi lääkintö-

hallituksen ilmoitus, jonka mukaan valtio-
neuvosto oli tuberkuloosilain 9 §:n nojalla 
Vahvistanut 1.11.1969 lukien tuberkuloosin 
hoitoon kaupungin käytettävissä olevien 
hoitopaikkojen määräksi Helsingin kaupun-
gin tuberkuloosipiirin keskusparantolassa, 
Laakson sairaalassa 200 sekä oikeuttanut 
kaupungin pitämään Uudenmaan tuberku-
loosipiirin Kiljavan parantolassa 60 ja Raase-
porin Meltolan sairaalassa 40 hoitopaikkaa 
(20.10. 2895 §). 

Sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettävä 
luettelo. Kaupunginhallitus esitti v. 1968 ope-
tusministeriölle, että se myöntäisi kaupungin 
sairaanhoitokoulun, apuhoitajakoulun ja Nik-
kilän sairaalan mielisairaanhoitokoulun osalta 
sairaanhoitotoimen harjoittajien ja muun 
vastaavan henkilöstön kouluttamisesta v. 
1968 annetussa asetuksessa tarkoitetun luvan 
opetustoiminnan jatkamiseen siten, että op-
pilaitoksissa koulutuksen saaneet voidaan 
edelleen merkitä lääkintöhallituksessa sai-
raanhoitotoimen harjoittajista pidettävään 
luetteloon. Opetusministeriö ilmoitti 30.5. 
katsovansa, etteivät em. asetuksen säännök-
set estä kaupungin sairaanhoito-oppilaitok-
sissa valmistuneiden merkitsemistä edelleen 
sairaanhoitotoimen harjoittajista pidettä-
vään luetteloon (16.6. 1835 §). 

Sairaanhoito-oppilaitos. Kaupunginhallitus 
päätti, muuttaen 13.5.1968 tekemäänsä pää-
töstä siltä osin kuin se koski apuhoitajakou-
lun ja sairaanhoitajakoulun taloudenhoidosta 
maksettavia kuukausipalkkioita, oikeuttaa 
sairaalalautakunnan suorittamaan 300 mk:n 
suuruisen kuukausipalkkion sairaanhoito-
oppilaitoksen taloutta hoitamaan määrätylle 
talouspäällikölle 1.1.1970 lukien (10.11. 
3149 §). 

Sairaanhoitokoulun suunnittelutyö oli ti-
lattu 16.5.1967 arkkitehtitoimisto Timo Pent-
tilältä. Valtuusto hyväksyi 13.6.1968 koulun 
luonnospiirustukset. Sisäasiainministeriöltä 
oli pyydetty poikkeuslupaa sairaanhoitokou-
lun rakentamiseksi 18. kaupunginosan kort-
teliin nro 627. Ministeriö oli hylännyt ano-
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muksen. Suunnittelutyötä päätettiin kuiten-
kin jatkaa ja tehdä siitä lisäsopimukset suun-
nittelijoiden kanssa. Suunnittelupalkkioiden 
maksamista varten myönnettiin enintään 
84 500 mk (15.12. 3491 §). 

Apuhoitajakoulutusta koskevan lausunnon 
antaminen. Ammattikasvatushallituksen toi-
mesta oli selvitetty apuhoitajan perustutkin-
toon johtavaa koulutusta sairaanhoitotoimen 
harjoittajien ja muun vastaavanlaisen henki-
löstön kouluttamisesta annetun asetuksen 
mukaiseksi. Samalla oli laadittu ehdotus apu-
hoitajan tutkintoon perustuvan sairaanhoi-
tajan tutkintoon johtavan koulutuksen ope-
tussuunnitelmaksi. Oppilaitoksissa oli tar-
koitus kokeilla esitettyjä opetusohjelmia 
lukuvuonna 1969/70, jonka jälkeen tehtäisiin 
tarpeelliset tarkistukset. Asetuksen mukaan 
on apuhoitajan tutkinnon suorittaneelle sai-
raanhoitajan perustutkintoon johtava koulu-
tus kolme lukukautta. Sairaanhoito-opistoon 
oppilaaksi pääsemiseen vaaditaan apuhoita-
jan perustutkinto ja tutkinnon jälkeen vähin-
tään kahden vuoden työkokemus. Ennen 
v. 1969 apuhoitajakoulutuksen suorittaneille 
olisi opetusaika kuitenkin neljä lukukautta, 
koska koulutus aikaisempina vuosina oli kou-
lutuspaikoista riippuen ollut epätasaista. Sai-
raanhoito-oppilaitoksen lausunnon mukaan 
poikkesi apuhoitajakoulutuksen uusi opetus-
suunnitelma huomattavasti aikaisemmasta, 
koska tietopuolista opetusta oli lisätty ja ope-
tuksen järjestelyssä siirrytty kurssimuotoi-
sesta opetuksesta lukukausijärjestelmään. 
Asetuksen perusteella oli koulutusaikaa ly-
hennetty n. 10 viikolla. Kun tietopuolista 
opetusta samanaikaisesti oli lisätty, oli käy-
tännöllisen harjoitustyön osuutta huomatta-
vasti vähennetty. Sairaanhoitajan tutkinnon 
suorittaminen kolmessa lukukaudessa apu-
hoitajakoulutuksen pohjalta ei liene mahdol-
lista, jos tutkintovaatimukset ovat samat 
kuin yleensä sairaanhoitajan tutkinnossa. 
Omaksuttavan tietomäärän, opiskelijöiden 
koulupohjan ja uuden ammattiroolin vaati-
mukset huomioon ottaen olisi apuhoitajan 

tutkintoon pohjautuvaa sairaanhoitajakou-
lutusta varten varattava neljä lukukautta. 
Kaupunginhallitus päätti antaa ammattikas-
vatushallitukselle sairaalalautakunnan esi-
tyksen mukaisen lausunnon (8.12. 3432 §). 

Erinäiset korvaukset. Yleisj aosto teki kerto-
musvuoden aikana joukon päätöksiä, jotka 
koskivat potilaiden sairaaloissa aiheutta-
mia vahinkoja, potilaiden omaisuuden va-
hingoittumista, suoritettavia korvauksia ym. 

Helsingin yliopistollinen keskussairaala. Ra-
hatoimistoa kehotettiin suorittamaan vii-
meistään 7.8. mennessä lääkintöhallituksen 
7.5. päivätyn laskun mukaisesti Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan hoitopaikkoi-
hin v:n 1968 aikana käytetyistä perustamis-
kustannuksista kaupungin varaamien sai-
raansijojen osalta 1 569 984 mk pidättämällä 
kaupungille oikeuden suorittaa maksun tar-
kistus, mikäli myöhemmin suoritettavat yksi-
tyiskohtaiset kirjanpito- ja muut tarkistukset 
antavat siihen aihetta. Samoin kaupungin-
hallitus kehotti rahatoimistoa suorittamaan 
keskussairaalaliitolle pääomamenojen kerto-
musvuoden I ja II maksuerän, yht. 1 261 607 
mk viimeistään 10.1.1970 mennessä (27.5. 
1554 §, 29.12. 3663 §). 

Merkittiin tiedoksi lääninhallituksen pää-
tös, joka koski kaupungin valitusta Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan luovutussopi-
muksen perusteella suoritetun IV maksuerän 
laskutusta. Yleisj aosto kehotti asiamiestoi-
mistoa hakemaan muutosta päätökseen kor-
keimmalta hallinto-oikeudelta (yjsto 30.7. 
6625 §). 

Helsingin hammaslääketieteen laitoksen 
rakentamisen rahoituskysymystä selvittele-
vään työryhmään nimettiin kaupungin edus-
tajaksi tal.arviopääll. Erkki Linturi (24.3. 
857 §). 

Lastenlinnan sairaala. Kaupunki ilmoitti 
7.1. Helsingin Lastenlinnan kuntainliiton 
liittohallitukselle kaupungin olevan valmis 
varaamaan lisää kolme sairaansijaa Lasten-
linnan sairaalasta. Sairaalalautakuntaa keho-
tettiin huolehtimaan siitä, että asiaa valmis-
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teilaan edelleen ja että kaupunginhallitukselle 
tehdään siitä esitys. Liittohallitus ilmoitti 
11.6. päättäneensä myydä ko. kolme sairaan-
sijaa kaupungille. Myyntihinta oli 40 000 mk 
sairaansijalta. Omistusoikeuden siirtymis-
ajankohta oli 1.7.1969. Yleisjaosto kehotti 
rahatoimistoa maksamaan mainituista sai-
raansijoista 120 000 mk (7.1. 50 §, 25.8. 
2320 §, yjsto 3.9. 6839 §). 

Rahatoimistoa kehotettiin lisäksi suoritta-
maan Helsingin Lastenlinnan lähettämien las-
kujen mukaisesti Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitolle maksettavan pääomalyhennyksen 
II erä, 58 705 mk, kertomusvuoden talous-
arvioon tarkoitusta varten merkitystä määrä-
rahasta, sekä Lastenlinnan kiinteistön kaup-
pahinnalle vrlta 1969 suoritettava korko, 
49 787 mk, rahoitusmenoihin merkityistä 
määrärahoista Tilapäisluoton korot (22.12. 
3555 §). 

Nuorisopoliklinikka. Mannerheimin Las-
tensuojeluliitto ja Samfundet Folkhälsan i 
Svenska Finland olivat huolehtineet helsinki-
läisten käytössä olleista nuorisopoliklinikois-
ta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuo-
risopoliklinikka oli tarkoitus lopettaa sen jäl-
keen, kun Auroran sairaalaan perustettavaksi 
(ks. s. 199) suunniteltu kunnallinen nuoriso-
poliklinikka olisi aloittanut toimintansa. 
Kaupunginhallitus päätti myöntää Manner-
heimin Lastensuojeluliitolle 16 000 mk yhdis-
tyksen ylläpitämässä nuorisopoliklinikassa 
hoidettavien helsinkiläispotilaiden aiheutta-
mia kustannuksia varten (13.1. 110 §) ja 
yleisjaosto oikeutti sairaalaviraston anta-
maan Samfundet Folkhälsan -nimiselle yhdis-
tykselle sitoumuksen siitä, että sille suorite-
taan jälkikäteen enintään 40 mk jokaisen 
Helsingissä henkikirjoitetun henkilön kerto-
musvuoden aikana suorittamasta käynnistä 
yhteisön ylläpitämässä nuorisopoliklinikassa, 
kuitenkin yhteensä enintään 50 000 mk 
(yjsto 5.2. 5269 §). 

Mannerheimin Lastensuojeluliitolle pää-
tettiin ilmoittaa kaupungin vuokraavan Sibe-
liuksenkadun ja Ruusulankadun rajoitta-

malle tontille rakennettavasta rakennuksesta 
(Terveyskeskus) n. 400 m2 erikoispoliklinik-
kaa ja sen yhteydessä toimivaa vuodeosastoa 
varten vuokrasta, joka määritellään siten, 
että siihen sisältyy korvaus hoitokustannuk-
sista, lainojen lyhennyksistä korkoineen ja 
enintään 8 %:n korko omalle pääomalle ja 
myöhemmin tarkemmin määrättävillä muilla 
ehdoilla. Sairaalalautakuntaa kehotettiin yh-
teistoiminnassa lastensuo j elulautakunnan 
kanssa huolehtimaan em. huonetilojen käy-
tön suunnittelusta ja lopullisen vuokrasopi-
muksen laatimisesta sekä tekemään aikanaan 
tarvittavat esitykset kaupunginhallitukselle 
(22.12. 3554 §). 

Syöpäsäätiö. Kaupunginhallitus hyväksyi 
Syöpäsäätiön esittämän toimintasuunnitel-
man Helsingin kaupungissa suoritettavista 
syöpätautien yleisistä varhaistoteamis-, tar-
kastus- ja torjuntatoimenpiteistä kertomus-
vuonna. Toimenpiteet oli toteutettava yhteis-
toiminnassa kaupungin ao. virastojen, laitos-
ten ja hallintoelinten ja kanssa terveydenhoi-
to viraston valvonnan alaisena. Kaupungin 
viranomaisilla ja revisio virastolla on oikeus 
tarkastaa varain käyttöä, jota varten Syöpä-
säätiö oli velvollinen pyynnöstä esittämään 
ao. kaupungin viranomaisille kaikki tarkas-
tuksessa tarvittavat asiakirjat sekä muutoin-
kin avustamaan tarkastuksen suorittamisessa. 
Tarkoitukseen myönnettiin yht. 138 000 mk, 
joka maksetaan säätiölle neljänä eränä siten, 
että 33 750 mk:n suuruinen erä suoritetaan 
kertomusvuoden helmi-, touko- ja elokuussa 
sekä loppuerä, enintään 36 750 mk, marras-
kuussa, mikäli kustannukset nousevat yli ai-
kaisempien erien ja mikäli todetaan varoja 
todella tarvittavan toiminnassa vielä kerto-
musvuoden aikana. Vuonna 1968 käyttä-
mättä jäänyt määräraha, 33 750 mk, siirret-
tiin käytettäväksi alkuperäiseen tarkoituk-
seensa kertomusvuonna (7.1. 48 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti Syöpä-
säätiön ja terveydenhoitoviraston kutsumaan 
kertomusvuonna toimeenpantavaan syöpä-
tautien varhaistoteamista koskevaan joukko-
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tarkastukseen tutkittavaksi samana vuonna 
35 v täyttävät naiset ja käyttämään enintään 
5 OOO mk vastaavanlaiseen joukkotarkastuk-
seen kutsuttujen piirissä suoritetun asenne-
ja motivaatiotutkimuksen loppuun saatta-
mista varten (3.2. 354 §). 

Tämän tutkimuksen julkaisemiseen ja 
käännättämiseen myönnettiin enintään 3 000 
mk (6.10. 2767 §). 

Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen histo-
rian painattaminen. Muuttaen v. 1963 teke-
määnsä päätöstä kaupunginhallitus määräsi, 

että Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen 
historiateosta painetaan ruotsinkielisenä 300 
kpl ja englanninkielisenä 32-sivuisena lyhen-
nelmänä 200 kpl. Toimituskunnan käytettä-
väksi myönnettiin enintään 55 750 mk paina-
tus- ja käännöstyökustannusten sekä tarkas-
tajien ja toimitussihteerin palkkioiden suo-
rittamista varten (17.2. 518 §, 27.5. 1555 §). 

Jäsenmaksut. Yleisjaosto kehotti rahatoi-
mistoa suorittamaan International Hospital 
Federation -nimisen järjestön jäsenmaksun 
200 mk (yjsto 2.4. 5723 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltolautakunta. Mustalaislähetys-yhdis-
tyksen anomuksesta ja ao. lautakuntien esi-
tyksestä kaupunginhallitus päätti kehottaa 
kiinteistölautakuntaa viipymättä osoitta-
maan lautakunnan 2.12. tekemässä esitykses-
sä mainitut Pihlajamäessä, Pukinmäessä, 
Reimarlassa ja Vuosaaressa olevat kuusi 
asuinrakennusta huoltolautakunnan käyt-
töön ja hallintaan asuinhuoneistojen vuokran 
suuruista tilitysvuokraa vastaan edelleen 
huoltoviraston toimesta yhteistoiminnassa 
lastensuojelu viraston, kiinteistöviraston ja 
asunnonjakotoimiston kanssa vuokrattaviksi 
kaupungin toimesta asunnon kiireellisessä 
tarpeessa oleville mustalaisperheille toistai-
seksi, kunnes toisin määrätään ja huoltolau-
takunnan määräämin vuokraehdoin, joissa 
soveltuvin osin oli noudatettava kiinteistö-
lautakunnan vahvistamia asuinhuoneistojen 
vuokraehtoja. Kiinteistölautakuntaa keho-
tettiin edelleenkin huolehtimaan em. raken-
nusten kunnossapidosta ja muista isännöit-
sijäntehtävistä ja vastaisuudessa kulloinkin 
esiintyvän tarpeen ja mahdollisuuksien mu-
kaan osoittamaan sopivia huoneistoja huolto-
lautakunnan käyttöön mustalaisperheiden 

asuntotilanteen helpottamiseksi (22. 12. 
3578 §). 

Huoltovirasto. Viraston suuresti lisäänty-
neen työmäärän vuoksi huoltolautakunta oli 
pyytänyt oikeutta lisätyövoiman palkkaami-
seen. Huoltolautakunta oikeutettiin palkkaa-
maan huoltoviraston palvelukseen kolme aka-
teemisen loppututkinnon suorittanutta hen-
kilöä työsopimussuhteeseen 18. pl:n perus-
palkan mukaisin palkkaeduin, kaksi toimen-
tajan tehtävään soveltuvan koulutuksen 
omaavaa henkilöä työsopimussuhteeseen 10. 
pl:n peruspalkan mukaisin palkkaeduin ja 
viisi toimistoapulaista 7. pl:n peruspalkan 
mukaisin palkkaeduin ajaksi 15.2.—31.12. 
1969; ko. henkilöt oli palkattava työnvälitys-
toimistoon ilmoittautuneista Helsingissä koti-
ja henkikirjoituspaikan omaavista, työpaik-
kaa vailla olevista työnhakijoista. Huolto-
virastoa kehotettiin yhteistoiminnassa jär-
jestelytoimiston kanssa kokeilunluonteisesti 
toteuttamaan järjestelytoimiston suoritta-
man tutkimuksen perusteella tehdyt ehdo-
tukset huoltoviraston eräiden toimintojen 
rationalisoimisesta. Lisätyövoiman palkkauk-
sesta aiheutuneet kustannukset saatiin suo-
rittaa työllisyyden turvaamiseen kaupungin-
hallituksen käytettäväksi merkitystä siirto-
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