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raavien kalliosuojien piirustukset: Arkkitehti-
toimisto K. R. Lindgrenin laatimat, 5.11.1969 
päivätyt Kyläsaaren laitosten väestönsuojan 
pääpiirustukset n: o 1—4. Rakentamiseen 
liittyvät louhintatyöt saatiin aloittaa välit-
tömästi (19.1. 172 §); talorakennusosaston 
laatimat Myllypuron osa-alueen yhteisväes-
tönsuojan 6.5.1970 päivätyt muutospiirus-
tukset n:o 1—5 (22.6. 1848 §); väestönsuojelu-
lautakunnan laaditut tamat Kustaankarta-
non kalliosuojan muutos- ja sisustuspiirus-
tukset n:o 1—3/27.8.1970 (9.11. 3090 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Helsingin 
Nuorten Puolesta -nimisen yhdistyksen käyt-
tämään Pengerpuiston kalliosuojaa nuoriso-
toimintaan väestönsuojelulautakunnan mää-
räämillä ehdoilla sekä hyväksyi yhdistyksen 
20.10.1969 ja 2.1.1970 päivätyt ko. suojan 
muutospiirustukset sillä ehdolla, että yhdis-
tys hankkii suojassa tarvitsemiinsa raken-
teisiin ao. viranomaisten luvat sekä esittää 
vuosittain nuorisotyölautakunnan hyväksy-
män tilityksen suojasta saatujen tulojen käy-
töstä nuorison hyväksi (26.1. 248 §). 

Valtiolliset vaalit. Yleis jaosto oikeutti kau-
punginkanslian sopimaan Helsingin vaalipii-
rin keskuslautakunnan sekä huoltoviraston, 
hankintatoimiston, tietoj enkäsittelykeskuk-
sen ja elintarvikekeskuksen kanssa Kallion 

virastotalosta kansanedustajien vaalien tu-
loslaskentaa ym. varten keskuslautakunnan 
käyttöön annettavista huonetiloista ja vä-
lineistä. Kiinteistöviraston talo-osastoa keho-
tettiin perimään keskuslautakunnalta kor-
vauksena sille luovutettavista tiloista voi-
massa olevaa tilitysvuokraa vastaava kor-
vaus, mihin sisältyy myös korvaus siivouk-
sesta ja valaistuksesta. Hankintatoimistoa 
kehotettiin perimään korvaus keskuslauta-
kunnalle luovutetuista lasku- ja muista kont-
torikoneista sekä erikseen asennetuista puhe-
limista (yjsto 14.1. 5074 §). 

Muuttaen v. 1969 tekemäänsä päätöstä 
kaupunginhallitus päätt i vahvistaa v. 1970 
toimitettavien kansanedustajien vaalien val-
vonta- ja vartiointitehtäviä äänestyshuoneis-
toissa suorittaville poliisimiehille maksetta-
van palkkion suuruudeksi 7.27 mk/t, mikäli 
tehtävä suoritetaan asianomaisen säännölli-
sen palvelusvuoron ulkopuolella (9.3. 691 §). 

Keskusvaalilautakunnan puheenj ohtaj alle 
ja sihteerille myönnettiin vastaavasti 5 000 
mk:n ja 7 000 mk:n suuruinen palkkio (yjsto 
29.4. 5978, 5979 §). 

Kansanedustajien vaalien valmistelutöistä 
aiheutuneet palkat, palkkiot ym. menot, 
yht. 366 689 mk, päätettiin suorittaa ao. 
määrärahoista. 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaan-
hoito sairaalai n ulkopuolella 

Terveydenhoito asetuksen täydentäminen. 
Terveydenhoitolautakunnan ilmoituksen mu-
kaan lähetetään terveydenhoitovirastoon 
usein valituksia kivenmurskaus-, rä jäy tys- ja 
louhintatöiden aiheuttamista pöly- ja melu-
haitoista. Eräissä tapauksissa on näistä syis-
tä aiheutunut myös terveydellisiä haittoja. 
Terveydenhoitolain 26 §:n 2 momrn mu-
kaan asetuksella erikseen määrättävä tehdas 

ym., jollaisesta katsotaan voivan aiheutua 
terveydellistä hait taa ympäristölle, saadaan 
sijoittaa vain sellaiseen paikkaan, jonka ter-
veydenhoitolautakunta on hyväksynyt, mikä-
li sijoituspaikka ei ole asema- tai rakennus-
kaavassa varat tu. Terveydenhoitoasetuksen 
17 §:ssä on lueteltu em. lain 26 §:ssä tarkoi-
te t tu ja laitoksia, mut ta siinä ei ole nimen-
omaan mainittu kivenmurskaamoa ja -lou-
himoa, joten luvanhakuvelvollisuus ei ole 
ollut selvä tällaisen laitoksen perustajalle 
eikä rakennusvalvontaviranomaisille. Kau-

169 



2. Kaupunginhallitus 

punginhallitus päätti lautakunnan esityksen 
mukaisesti esittää Suomen Kaupunkiliitolle, 
että terveydenhoitoasetusta täydennettäisiin 
siten, että sen 17 §:ään sisällytettäisiin mai-
ninta kivenmurskaamosta ja -louhimosta 
(7.12. 3463 §). 

Terveydenhuoltomenoihin myönnettävät ylei-
set rahoitusavustukset. Merkittiin tiedoksi 
Suomen Kaupunkiliiton toimiston yleiskirje 
B 57/70, jonka mukaan valtioneuvosto on 
3.7. tehnyt periaatepäätöksen siitä, että 
kantokyvyltään heikommassa taloudellisessa 
asemassa oleville kunnille myönnetään kerto-
musvuonna vielä lisäavustus terveydenhuol-
tomenoihin aikaisemmin myönnetyn valtion-
avun lisäksi (16.11. 3203 §). 

Avoterveydenhuollossa ja eräissä sairaalois-
sa toimivan henkilökunnan terveydenhuolto 
oli toistaiseksi ollut järjestämättä yhtenäis-
ten periaatteiden mukaisesti. Käytännössä 
oli kuitenkin jo vuosikausia ollut tämän hen-
kilökunnan osalta jossakin määrin vakiintu-
nut käytäntö siitä, miten henkilökunnan sai-
raustapauksissa oli meneteltävä. Vuonna 
1968 solmitun terveydenhuoltohenkilökunnan 
työriidan lopettamissopimukseen sisältyi mm. 
määräys siitä, että henkilökunnan tervey-
denhuolto järjestetään myös avoterveyden-
huollossa toimivan henkilökunnan osalta 
viimeistään 1.6.1970 mennessä. Suomen Lää-
käriliiton, Suomen Sairaanhoitajaliiton ja 
Kansaneläkelaitoksen kanssa neuvoteltuaan 
ovat Kaupunkiliitto ja kuntien keskusjär-
jestöt laatineet kunnan paikallissairaalan ja 
avoterveydenhuollon henkilökunnan tervey-
denhuoltosäännön mallin, jonka Kaupunki-
liiton hallitus hyväksyi. Kaupunkiliiton toi-
misto suositteli mallin mukaisen terveyden-
huoltosäännön käyttöönottamista 1.6.1970 
lukien. Terveydenhoito viraston asettama työ-
ryhmä, jonka tehtävänä oli suunnitella työ-
paikkaterveydenhuollon järjestämistä, oli eh-
dottanut, että toiminnan keskus sijaitsisi 
Kivelän sairaalassa ja toimisi yhteistoimin-
nassa sairaalan vastaavan elimen kanssa. 
Terveydenhoitovirastoa kehotettiin tiedot-

tamaan henkilökunnalleen, että väliaikais-
ratkaisuna henkilökunnalla olisi oikeus 1.6. 
1970 alkaen sairaustapausten sattuessa va-
paasti kääntyä aluelääkärien puoleen ja että 
tästä aiheutuvat kustannukset korvattaisiin 
jälkikäteen henkilökunnalle. 

Sairaalalautakunnan hyväksymän suunni-
telman mukaan tulisi Kivelän ja Hesperian 
sairaaloiden 1 400 työntekijän terveydenhuol-
to järjestää yhteiseksi siten, että henkilö-
kunnan lääkäreitä palkattaisiin 24—27 tun-
niksi viikossa. Terveydenhuoltotehtäviin tu-
lisi lisäksi palkata iy 2 terveyssisarta. Kun 
kaupungin koko henkilökunnan työpaikka-
terveydenhuolto on myös tullut ajankohtai-
seksi, ei lautakunnan esitystä vielä ollut 
ratkaistu. Sairaalatointa johtava apulais-
kaupunginjohtaja mainitsi, että kaupungin 
koko henkilökunnan työpaikkaterveyden-
huollon järjestelyä valmisteltiin parhaillaan 
ja että asia oli tarkoitus saattaa kaupungin 
päättävien elinten käsiteltäväksi lähitule-
vaisuudessa. Kaupunginhallitus päätti hy-
väksyä terveydenhoitolautakunnan 3.6. te-
kemän päätöksen mukaisen toimenpiteen 
terveydenhoitoviraston henkilökunnan työ-
paikkaterveydenhuollosta 1.6. alkaen sekä 
kehottaa terveydenhoitolautakuntaa teke-
mään esityksen tarvittavasta määrärahas-
ta ja huolehtimaan siitä, että sanotun työ-
paikkaterveydenhuollon kustannuksiin saa-
daan korvaus sairausvakuutuslain nojalla 
(7.9. 2490 §). 

Rintamamiesveteraanien terveydentilan tut-
kimista koskevan Rintamamiesveteraanien 
Helsingin Piiriyhdistyksen kirjelmän johdos-
ta kaupunginhallitus päätti kehottaa kau-
pungin aikuisväestön terveystarkastuksia ja 
siihen liittyvää ennalta ehkäisevää terveyden-
huoltotyötä valmistelemaan asetettua komi-
teaa kiireellisesti selvittämään yhdistyksen 
esittämän rintamasotilastunnuksen omaa-
vien helsinkiläisten terveystutkimuksen jär-
jestämistä sekä tekemään kaupunginhallituk-
selle esityksen tarvittavista toimenpiteistä 
(21.12. 3595 §). 
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Kaupunginlääkärien eläkeryhmään sijoit-
taminen. Lääkintöhallituksen 6.11.1969 päi-
vätyn yleiskirjeen mukaisesti tehtiin kau-
pungin taholta esitys kaupunginlääkärien 
virkojen eläkeryhmään sijoittamisesta 3-
vuotiskaudeksi 1970—1972. Lääkintöhalli-
tus päätti 30.1.1970, ettei kyseisiä virkoja 
voida sijoittaa 23.11.1967 annetun valtio-
neuvoston päätöksen 3 §:n tarkoittamiin 
eläkeryhmiin, koska kaupunginlääkäreillä ei 
ole oikeutta antaa yleisölle maksullista sai-
raanhoitoa, mistä kertyisi sellaista työansio-
ta, joka on edellytyksenä eläkeryhmään si-
joittamiselle. Kaupunginhallitus päätti mer-
kitä tiedoksi lääkintöhallituksen päätökset 
ja tyytyä niihin (16.3. 767 §). 

Terveydenhoitovirasto. Kaupunginhallitus 
oikeutti terveydenhoitolautakunnan sen käy-
tettäväksi myönnettyjen määrärahojen puit-
teissa palkkaamaan v:n 1970 aikana kauin-
taan 6 kk:n ajaksi kotisairaanhoitotyöhön 
kolme terveyssisarta 18. pl:n mukaisin kuu-
kausipalkoin. Tällöin olisi jätettävä em. 
ajaksi täyttämättä 1.1.1970 avoimeksi tul-
leet kaksi kätilön virkaa ja 1.5. avoimeksi tu-
leva kätilön virka. Terveydenhoitolautakun-
taa kehotettiin lisäksi tutkituttamaan viras-
ton kätilötyö voimatarve ja tekemään kau-
punginhallitukselle esitys henkilökunta- ja 
virkajärjestelyistä (20.4. 1116 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lautakunnan 
ottamaan 16.12.1970 tehdyssä esityksessä 
tarkoitettuihin 13 virkaan niitä haettavaksi 
julistamatta vastaavia tehtäviä nykyisin hoi-
tavat tp. viranhaltijat tavanmukaisilla eh-
doilla (28.12. 3683 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota tervey-
denhoitoviraston ja liikennelaitoksen yhtei-
sestä apulaissuojelujohtajasta v. 1966 teke-
mänsä päätöksen todeten, että vastaisuudes-
sa terveydenhoitovirasto ja liikennelaitos 
palkkaavat kumpikin oman apulaissuojelu-
johtajansa (20.4. 1131 §). 

Yleis jaosto myönsi terveydenhoitoviras-
tolle virastokohtaisen vuokra-auton käyttö-
oikeuden kiireellisten virkamatkojen suorit-

tamista varten ja oikeutti kaupunginlääkärin 
sekä kanslia- ja talousosaston päällikön tai 
heidän sijaisensa päättämään, milloin vuok-
ra-autoa saa käyttää virkatehtävissä (yjsto 
25.2. 5449 §). 

Yleisjaosto kehotti asiamiestoimistoa anta-
maan pyydetyn vastineen lääninhallitukselle 
valtion- ja kunnanasiamiesten tekemästä 
valituksesta Helsingin veroviraston ennakko-
perintää koskevasta päätöksestä n:o 10/70 
ja esittämään vastineessa valituksen hylät-
täväksi sekä liittämään siihen terveydenhoi-
toviraston lausunnon mukana olevat selvi-
tykset (yjsto 1.4. 5729 §). 

Kaupunginhallitus antoi kertomusvuoden 
aikana useita lausuntoja, jotka koskivat 
yleisvaaralliseen tartuntatautiin verrattavan 
valvottavan tartuntataudin kantajien oi-
keutta saada korvaus työansion menetykses-
tä ja muustakin taloudellisesta vahingosta 
siltä ajalta, jonka he olivat olleet eristettynä 
tai poissa työstä terveydenhoitoviraston toi-
mesta. Lääninhallituksen ko. korvauksen 
myöntämistä koskevat päätökset merkittiin 
tiedoksi. 

Ammattientarkastus. Kaupunginhallitus 
vahvisti valtuuston 17.6.1970 suorittaman 
ammattientarkast. Veikko Mäkeläistä koske-
van vaalin (14.9. 2548 §). 

Kirjalt. Kaino Forsbergin anomus eri-
vapauden saamisesta ammattientarkastajan 
virkaan päätettiin hylätä (27.4. 1173 §). 

Valtuusto valitsi 15.1.1969 dipl.ins. Jouko 
Ketosen 31. pl:n ammattienylitarkastajan 
virkaan. Virkaa hakenut dipl.ins. Kerttu 
Korhonen valitti päätöksestä lääninhallituk-
seen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jotka 
molemmat hylkäsivät valituksen (19.5. 1393 
§, 21.12. 3594 §). 

Neuvolatoimisto. Kaupunginhallitus päätti, 
että neuvolaylilääkärin ja kotisairaanhoidon 
ylilääkärin virat saadaan julistaa haettaviksi 
siten, että virkoja koskevaan kuulutukseen 
sisällytetään lausuma siitä, että virat kuulu-
vat niihin palkkaluokkiin, joiden osalta kau-
punginhallitus voi painavien syiden perus-
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teellä päättää suoritettavaksi ao. palkkaluo-
kan puitteissa korkeampaa palkkausta kuin 
viranhaltijalla olevat ikälisään oikeuttavat 
palvelusvuodet muutoin edellyttäisivät. Ter-
veydenhoitolautakuntaa kehotettiin aika-
naan tekemään virkojen palkkausta koske-
vat esitykset kaupunginhallitukselle (6.4. 
986 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoi-
tolautakunnan suorittamaan neuvolatoimis-
ton 32. pl:aan kuuluvaan neuvolaylilääkärin 
virkaan valitulle lääket. ja kir.tri Leena 
Bäckströmille 32. pl:n loppupalkan mukaisen 
kuukausipalkan (24.8. 2303 §). Lisäksi hä-
nelle saatiin suorittaa 1.1. lukien toistaiseksi 
ja kauintaan siksi, kunnes neuvolaylilääkä-
rin virka täytetään, 36X mk/kk erillisenä kor-
vauksena siitä työajasta, minkä hän joutuu 
työskentelemään vahvistetun virka-ajan ul-
kopuolella hoitaessaan lastentarhain lääkä-
rin viran ohella neuvolaylilääkärin virkaan 
kuuluvia tehtäviä (23.3. 856 §). 

Kotisairaanhoitotoimisto. Kaupunginhalli-
tus oikeutti terveydenhoitolautakunnan sen 
käytettäväksi myönnettyjen määrärahojen 
puitteissa palkkaamaan tp. apulaisylihoita-
jan 19. pl:n mukaisin kuukausipalkoin 1.6. 
lukien ja kauintaan v:n 1970 loppuun. Avoin-
na oleva kätilön virka olisi jätettävä täyttä-
mättä sanotuksi ajaksi (4.5. 1245 §). 

Yleisjaosto myönsi enintään 2 400 mk ke-
väällä ja alkukesällä v. 1970 vanhuksille 
järjestettävän virkistysretken kuluja var-
ten (yjsto 15.4. 5863 §). 

Aluelääkärit. Kaupunginhallitus kehotti 
järjestelytoimistoa suorittamaan aluelääkä-
rin yhteisvastaanottoja koskevan tutkimuk-
sen toimiston 12.1.1970 antamassa lausun-
nossa esitetyllä tavalla siten, että se suoritet-
taisiin kolmella aluelääkärin vastaanotolla 
ja käsittäisi kaikkien niillä työskentelevien 
henkilöiden tehtävät ja ajankäytön ja teke- ' 
mään kaupunginhallitukselle tarvittavat eh-
dotukset. Tutkimus oli suoritettava virka-
työnä työryhmän ohjauksen ja valvonnan 
alaisena. Terveydenhoitolautakunnan ja jär-

jestelytoimiston tulisi valita työryhmään 
henkilöt järjestelytoimiston lausunnon mu-
kaisesti (9.3. 697 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin 
sairaaloiden röntgenosastoilla saatiin niiden 
kapasiteetin puitteissa ottaa tutkittavaksi 
myös aluelääkäreiden määräämät röntgen-
tutkimukset potilaiden käymättä sairaalan 
poliklinikan kautta ja maksamatta polikli-
nikkamaksua (28.9. 2688 §). 

Rakennusvirastoa kehotettiin yhteistoi-
minnassa terveydenhoitoviraston ja muiden 
ao. hallintokuntien kanssa tutkimaan mah-
dollisuuksia n. 400 m2:n suuruisten tilojen 
varaamiseksi luonnospiirustusvaiheessa alue-
lääkärien yhteisvastaanottoa ja siihen liit-
tyviä toimintoja varten Etu-Töölön korttelin 
n:o 412a tontille n:o 2 rakennettavaksi suun-
nitellusta Leppäsuon lastentarha- ja nuori-
sotalosta (24.8. 2304 §). 

Helsingin Perheasunnot Oy:ltä päätettiin 
vuokrata aluelääkärien yhteisvastaanottoa 
varten talon Käpyläntie 12 I kerroksen E-
portaasta huoneistot n:o 43—45, yhteispinta-
alaltaan 213 m2, tilapäisesti siihen saakka, 
kunnes Pat olan ja Koskelan alueille asunto-
tuotantotoimiston toimesta rakennettaviin 
taloihin sijoitettavat aluelääkärikeskukset 
ovat valmistuneet. Yhtiön johtokuntaa pyy-
dettiin kiireellisesti hankkimaan asuntohalli-
tuksen lupa sanottujen huoneistojen tila-
päiseen käyttämiseen aluelääkärien vastaan-
ottotoimintaan ja lähettämään asuntohalli-
tuksen päätös asunnon jakotoimikunnalle, 
kiinteistövirastolle ja terveydenhoitoviras-
tolle. Mikäli asuntohallituksen päätös olisi 
myönteinen, olisi asunnonjakotoimikunnan 
kiireellisesti osoitettava ko. huoneistojen 
vuokralaisille asunnot muualta. Kiinteistö-
lautakuntaa kehotettiin huolehtimaan huo-
neistojen vuokraamisesta niiden vapaudut-
tua asuntohallituksen niille kulloinkin asuin-
huoneistoina vahvistamista vuokrista. Huo-
neistojen korjaustöitä varten myönnettiin 
59 780 mk (25.5. 1472 §, 2.11. 3042 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 
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1969 tekemäänsä päätöstä, kehottaa kiin-
teistölautakuntaa vuokraamaan dos. Thomas 
Tallbergilta Lauttasaaren korttelin n:o 31035 
tontille n:o 1 (Gyldenintie 2) rakennettavaksi 
suunnitteilla olevan talon III kerroksesta 
n. 375 m2:n suuruisen huoneiston ja kiinteis-
tölautakunnan hyväksymästä kohtuullisesta 
vuokrasta n. 17 m2:n suuruisen varastotilan 
aluelääkärien yhteisvastaanottoa ja labora-
toriota sekä sairaanhoitoasemaa varten (31.3. 
918 §). 

Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin va-
raamaan Pohjois-Haagaan v:n 1971 syksyllä 
kaupungin kiinteistöyhtiön toimesta raken-
nettavasta talosta n. 400 m2:n suuruinen 
huoneisto ja Pihlajiston alueelle v:n 1970 
syksyllä Salpausselän tien varrelle rakennet-
tavasta talosta n. 400 m2:n suuruinen huo-
neisto aluelääkärien yhteisvastaanottoa, la-
boratoriota ja sairaanhoitoasemaa varten 
sekä yhteistoiminnassa terveydenhoitoviras-
ton kanssa suunnittelemaan ja rakennutta-
maan huoneistot kiinteine kalusteineen, 
seinä- ja katto valaisimineen sekä säle verhoi-
neen täysin valmiiksi vuokrattaviksi kiin-
teistölautakunnalle sen hyväksymistä vuok-
rista. Terveydenhoito virastoa kehotettiin yh-
teistoiminnassa asuntotuotantotoimiston ja 
taloja suunnittelevien arkkitehtien kanssa 
huolehtimaan siitä, että huoneistot rakenne-
taan terveydenhoitoviraston vaatimusten 
mukaisiksi. Pohjois-Haagan-Seuralle päätet-
tiin ilmoittaa huonetilojen varaamisesta (26.1. 
236 §, 2.3. 627 §). 

Kiinteistö Oy Kaarelantie 86:n johtokuntaa 
kehotettiin kiireellisesti hankkimaan asunto-
hallituksen lupa yhtiön omistaman kiinteis-
tön ensimmäisen kerroksen G-portaassa ole-
van asuinhuoneiston n:o 81 tilapäiseen käyt-
tämissen aluelääkärien vastaanottotoimin-
taan ja asuinhuoneiston nro 80 käyttämiseen 
edelleen 1.6.1970 jälkeen samaan tarkoituk-
seen. Huoneiston n:o 81 korjauskustannuksia 
varten myönnettiin 10 990 mk (9.2. 384 §, 
15.6. 1793 §). 

Muuttaen v. 1969 tekemäänsä päätöstä, 
kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteis-
tölautakuntaa vuokraamaan enintään 283 
m2:n suuruiset huoneistot aluelääkärien yh-
teisvastaanottoa ja sairaanhoitoasemaa sekä 
äitiys- ja lastenneuvolaa varten Vuosaaresta 
siten, että huoneistojen yhteinen vuokra-
pinta-ala on kuitenkin enintään 565 m2 (5.1. 
20 §). 

Kaupunginvaltuuston jäsenille ja lehdis-
tön edustajille päätettiin järjestää 2.12. kier-
tokäynti ja tiedotustilaisuus aluelääkäri- ja 
kotisairaanhoitotoimintaan tutustumista var-
ten ja sen yhteydessä vastaanotto Kallion 
virastotalossa. Informaatioaineiston valmis-
tus- ja painatuskuluja varten myönnettiin 
1 000 mk (yjsto 4.11. 7554 §). 

Kouluterveydenhoito-osasto. Kaupunginhal-
litus päätti, että ruotsinkielisten kansakoulu-
jen eräille puhehäiriöisille oppilaille saatiin 
edelleen kevät- ja syyslukukaudella 1970 an-
taa kouluterveydenhoito-osaston foniatrilää-
kärin johdon ja valvonnan alaisena puheope-
tusta kahtena tuntina viikossa 36 viikon ai-
kana. Opetusta hoitavalle lastentarhanopet-
tajalle saatiin suorittaa 13 mk/t käyttäen 
tarkoitukseen kouluterveydenhoito-osaston 
määrärahasta Muut palkkamenot enintään 
936 mk, määrärahaa ylittämättä (9.2. 388 

Kouluterveydenhoito-osastoon päätettiin 
palkata tp. puheenopettaja 21. pl:n mukaisin 
kuukausipalkoin 15.10. lukien kauintaan v:n 
1970 loppuun. Palkkausmenoja varten myön-
nettiin enintään 3 570 mk (12.10. 2843 §). 

Elintarvikkeiden valvontaosasto. Kaupun-
ginhallitus määräsi eläinlääket. lis. Osmo 
Mäki-Petäyksen hoitamaan sijaisena 28. 
plraan kuuluvaa tarkastavan eläinlääkärin 
virkaa virkaan kuuluvin palkkaeduin aika-
na 1.10.—30.11.1970. Maatalousministeriön 
eläinlääkintöosasto oli 5.11. antanut Mäki-
Petäykselle määräyksen hoitaa ko. virkaa 
(19.10. 2922 §, 30.11. 3377 §). Virka päätet-
tiin julistaa haettavaksi (7.12. 3465 §). 
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Kaupunginhallitus esitti v. 1967 (ks.s. 
195) maatalousministeriölle, että kaupungin-
eläinlääkärien virkojen palkkausmenoja var-
ten annettaisiin valtionapua eläinlääkintä-
huoltolain nojalla valtion A28—30 palkkaus-
luokkien mukaisesti. Valtioneuvosto oli 30.10. 
1969 hylännyt kaupunginhallituksen esityk-
sen. Kaupunginhallitus kehotti asiamiestoi-
mistoa hakemaan muutosta valtioneuvoston 
ko. päätökseen (2.2. 300 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
Espoon kauppalanhallituksen ilmoituksen 
kaupungin ja kauppalan kesken tehdyn elin-
tarvikelainsäädännön perusteella otettujen 
elintarvikenäytteiden laboratoriotutkimus-
ten suorittamista koskevan sopimuksen irti-
sanomisesta. Sopimus päättyi 31.12.1970 
(12.10. 2838 §). 

Desinfioimislaitos. Yleisjaosto kehotti asia-
miestoimistoa anomaan autoveron palautusta 
desinfioimislaitokselle ostetun Volkswagen 
pienoisbussin osalta (yjsto 27.5. 6265 §). 

Yleisjaosto päätti, että desinfioimislaitok-
sen hallinnassa Auroran sairaalan rakennuk-
sessa n:o 16 sijaitseva asuinhuoneisto, joka 
oli 1.7. vapautunut asuntokäytöstä, varataan 
suunnitellun saunatoimiston toimistohuoneis-
toksi (yjsto 8.7. 6613 §). 

Kouluhammaslääkärit. Kaupunginvaltuus-
to hylkäsi 1.4. kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen kouluhammaslääkärien palkkauksen 
tarkistamisesta ja Helsingin kaupungin kou-
luhammashoitolaitoksen johtosäännön osit-
taisesta muuttamisesta. Valtuuston päätök-
sen johdosta Suomen hammaslääkäriliitto 
oli pyytänyt Akavalta luvan työtaistelukei-
nojen käyttämiseen kaupunkia vastaan. Saa-
tuaan pyytämänsä luvan liitto oli julistanut 
kaupungin koululääkärin virat hakukieltoon 
ja -saartoon. Ilmoitus merkittiin tiedoksi ja 
lähetettiin palkkalautakunnalle mahdollisia 
toimenpiteitä varten (1.6. 1611 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorio. Vt 
Katajavuoren ym. tekemän aloitteen (ks.s. 
21) johdosta, joka koski toimikunnan aset-

tamista laatimaan ehdotus eräistä tervey-
denhoitolaissa määrätyistä tutkimuksista ai-
heutuvien kustannusten saamiseksi kohtuul-
lisiksi, kaupunginhallitus päätti esittää Suo-
men Kaupunkiliitolle, että liitto tutkisi mah-
dollisuuksia ryhtyä kiireellisiin toimenpitei-
siin terveydenhoitolain 48—50 §:ssä tarkoi-
tettujen tutkimusten kustannusten saami-
seksi kohtuullisiksi sekä työntekijäin että 
työnantajain osalta (19.10. 2923 §). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 
1969 tekemäänsä päätöstä, kehottaa yleis-
ten töiden lautakuntaa yhteistoiminnassa ter-
\eydenhoitoviraston ja lääkintöhallituksen 
kanssa laatimaan muutostyösuunnitelman 
ja kustannusarvion talon Helsinginkatu 24 
V kerroksessa sijaitsevien huonetilojen, n. 
242 m2, osoittamiseksi terveydenhoitoviras-
ton esittämällä tavalla terveydellisten tutki-
musten laboratorion säteilytutkimusosastoa 
ja Salmonella-osastoa varten sekä tekemään 
kaupunginhallitukselle tarvi t tavat esitykset. 
Lääkintöhallitus ilmoitti 25.4. suostuvansa 
esitettyyn suunnitelmaan sillä ehdolla, että 
tarpeelliset tarkistustutkimukset, kuten 
myönteisten Salmonellalöydösten tarkistus, 
suoritetaan kansanterveys 1 aborat oriossa. 
Kaupunginhallitus kehotti terveydenhoito-
lautakuntaa huolehtimaan siitä, että lää-
kintöhallituksen ehtoa noudatetaan (13.4. 
1045 §, 11.5. 1318 §). 

Maidontarkastamo. Yleisjaosto päätt i teh-
dä työneuvostolle esityksen eräiden maidon-
tarkastamon viranhaltijain ja toimihenkilöi-
den työaikojen järjestämisestä. Työneuvos-
ton asiaa koskeva päätös merkittiin tiedoksi 
(yjsto 12.8. 6843 §, 9.12. 7855 §, 14.10. 
7330 §). 

Eläintenhuoltoyhdistykselle myönnetyn vuo-
tuisavustuksen I I I ja IV erä, 2 700 mk, pää-
tettiin suorittaa välittömästi yhdellä kertaa 
(yjsto 24.6. 6506 §). 

Vainajan muiston kunnioittaminen. Yleis-
jaosto oikeutti terveydenhoitolautakunnan 
ja terveydenhoitoviraston kunnioittamaan 
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terveydenhuoltoneuvos Tyyne Luoman muis-
toa suorittamalla 10 mk hänen nimeään kan-
tavaan stipendirahastoon (yjsto 4.2. 5267 §). 

Sairaalat 

Kunnallisen sairaanhoitohallinnon järjes-
tysmuodon uudistamista koskeva mietintö. Suo-
men Kaupunkiliiton toimisto oli pyytänyt 
kaupunkia antamaan lausuntonsa kunnalli-
sen yhteistoiminnan järjestysmuotokomitean 
jaoston mietinnöstä, joka koskee kunnallisen 
sairaanhoitohallinnon järjestysmuodon ke-
hittämistä. Mietintöön sisältyy ehdotus sai-
raanhoitolaiksi, joka käsittää säännökset 
sairaanhoidon yleisestä järjestysmuodosta, 
sairaanhoitopiirin kuntainliiton hallinnosta, 
yliopistollisista keskussairaaloista ym. Laki-
ehdotuksen mukaan maa jaettaisiin sai-
raanhoitopiireihin tarkistettavan lääninjaon 
mukaisesti. Lisäksi Helsinki muodostaisi 
oman sairaanhoidon alueen, joskin se kuu-
luisi myös Uudenmaan sairaanhoitopiiriin. 
Edelleen lakiehdotuksessa edellytettiin, että 
sairaansijajärjestelyjen yhteydessä kunnille 
olisi suoritettava korvaukset niiden luovut-
tamista sairaansijoista. Ehdotuksen mukaan 
joutuisi Helsingin kaupunki luopumaan yh-
teensä 271 keskussairaalasijasta. 

Sairaalalautakunta mainitsi, että ylem-
mänasteisen itsehallinnon ja sen eri muotojen 
tarkoituksenmukaisuutta olisi tarkasteltava 
väestömäärien pohjalta. Väestömäärän ja 
olosuhteiden erikoisluonteen johdosta olisi 
Helsingin kaupunki pysytettävä erillisenä, 
ylemmän asteen itsehallintoalueena ainakin 
niiden tehtävien osalta, jotka koskevat väes-
tön sairaanhoidon järjestämistä. Erillisenä 
piirinä kaupungilla on mahdollisuus järjes-
tää myös vajaamielishuollon ja kasvatusneu-
volatoimen organisaatio suurkaupungin vaa-
timuksia vastaavaksi. Sairaalatointa johtava 
apulaiskaupunginjohtaja viittasi lausunnos-
saan mm. kaupunginhallituksen v. 1967 (ks. 
s. 197) asiasta antamaan lausuntoon ja yhtyen 

sairaalalautakunnan kantaan katsoi, että 
uudelleen järjestelyn yhteydessä Helsinki oli-
si muodostettava omaksi sairaanhoitopiirik-
seen. Ehdotettuja uudistuksia olisi tutkittava 
käytännössä jonkin tai joidenkin sairaanhoi-
topiirien osalta ennen uuden järjestelmän 
käyttöön ottamista koko valtakunnassa. 
Kaupungin taholta olisi korostettava sitä, 
että kuntakohtainen sairaansijajärjestelmä 
olisi pysytettävä voimassa. Valtionapuperus-
teita ei saisi Helsingin osalta muuttaa aina-
kaan huonommiksi, kuin mitä ne nykyisen 
järjestelmän vallitessa ovat. 

Kaupunginhallitus päätti esittää Suomen 
Kaupunkiliitolle, että ko. hallintouudistusta 
harkittaisiin edelleen mahdollisimman tar-
koituksenmukaisten kokonaissairaanhoidon 
ratkaisujen aikaansaamiseksi kaikkien osa-
puolten oikeutettujen intressien turvaami-
seksi huomioon ottaen sairaalatointa johta-
van apulaiskaupunginjohtajan ja sairaala-
lautakunnan esittämät näkökohdat sekä 
kiinnittäen erityistä huomiota siihen, että 
Helsinki olisi muodostettava omaksi sairaan-
hoitopiiriksi. Samalla kaupunginhallitus päät-
ti esittää Kaupunkiliitolle, että yliopistollis-
ten keskussairaaloiden asemaa ehdotetussa 
uudessa sairaalaorganisaatiossa tutkittaisiin 
edelleen eri intressipiirien edustajista ko-
koonpannussa elimessä huomioon ottaen eri-
tyisesti sen, että Helsingin muodostaminen 
omaksi sairaanhoitopiiriksi täsmentäisi kau-
pungin sairaaloiden ja Helsingin yliopistolli-
sen keskussairaalan välistä työnjakoa. Edel-
leen kaupunginhallitus päätti esittää Kau-
punkiliitolle, että kaupungille varattaisiin ti-
laisuus lausunnon antamiseen lopullisesta 
ehdotuksesta sairaanhoidon yleiseksi järjes-
tysmuodoksi (2.11. 3058 §). 

Kansainvälisen lääkintäpalvelusten käyttö-
tutkimusaineiston jatkokäsittely. Kaupungin-
hallitus päätti esittää Espoon kauppalanhal-
litukselle, Helsingin maalaiskunnan kunnan-
hallitukselle ja Kauniaisten kauppalanhalli-
tukselle, että Maailman Terveysjärjestön oh-
jelmaan sisältyvän kansainvälisen lääkintä-
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palvelusten käyttötutkimuksen tutkimusai-
neiston jatkokäsittely ulotettaisiin koske-
maan myös sanottuja kuntia ja että kunnat 
osallistuisivat tästä aiheutuviin kustannuk-
siin kuntien henkilömäärien osoittamassa 
suhteessa (11.5. 1319 §). 

Ensiapua hakevien potilaiden ottamista kau-
pungin sairaaloiden poliklinikoille koskeva 
selitys. Lääkintöhallitus oli pyytänyt seli-
tystä sen johdosta, että Marian sairaalan 
päivystyspoliklinikalle tuotua ulkomaalaista 
potilasta ei ollut otettu sinne vastaan, vaan 
oli sairaanhoitajan ratkaisun perusteella lä-
hetetty muualle hoitoa saamaan. Lääkintö-
hallitus viittasi kunnallisista sairaaloista an-
netun lain 21 ja 33 §:ään, joiden mukaan 
kiireellistä hoitoa tarvitseva potilas on aina 
otettava sairaalaan ja myös paikallissairaa-
laan. Koska sairaalaan ottaminen on lääkä-
rin eikä sairaanhoitajan harkittava, lääkintö-
hallitus oli kiinnittänyt huomiota siihen, että 
sairaala viraston kiertokirjeen n:o 1599/28.11. 
1960 ohjeet, joihin Marian sairaalan vs. joh-
tajan, ao. lääkärin ja sairaanhoitajan seli-
tyksissä oli viitattu, eivät ole sopusoinnussa 
kunnallisista yleissairaaloista annettujen 
säännösten kanssa. Jos näin oli laita myös 
sairaalatoimen ohjesäännön osalta, olisi ryh-
dyttävä toimenpiteisiin sekä ohjesäännön 
että muiden tarkempien ohjeiden muuttami-
seksi. 

Sairaalalautakunta totesi, että potilaan 
sairaalaan ottamista koskevat ohjeet eivät 
olleet ristiriidassa kunnallisista yleissairaa-
loista annetun lain säännösten kanssa, sillä 
Helsingin kaupungin sairaalatoimen ohje-
säännön 60 § sisältää nimenomaisen määräyk-
sen siitä, että potilaalle, joka hengenvaaral-
lisen taudin tai vamman takia tai muusta 
syystä on pikaisen avun tarpeessa, on vuoro-
kauden ajasta sekä henkikirjoituspaikasta 
riippumatta annettava tarpeellinen hoito. 
Sairaalaviraston em. kiertokirje sisälsi saman 
periaatteen, mutta siinä oli samalla koros-
tettu sitä, että ne poliklinikkapotilaat, jotka 
eivät ole helsinkiläisiä, olisi pyrittävä ohjaa-

maan yliopistolliseen keskussairaalaan, ellei 
ollut kyseessä kiireellisen hoidon tarve. Kysy-
myksessä olevassa tapauksessa oli poliklini-
kan sairaanhoitaja ohjannut oma-aloitteises-
ti hoitoon hakeutuneen jalkansa nyrjäyttä-
neen ulkomaalaisen potilaan yliopistollisen 
keskussairaalan klinikalle. Sairaalalautakun-
ta piti ratkaisua asiallisena, koska kysymyk-
sessä ei ollut kiireellinen tapaus ja koska po-
tilaalla lisäksi oli oma kulkuneuvo. Huomioon 
ottaen kaupunginsairaaloiden ylikuormituk-
sen ja kaupungin Helsingin yliopistollisessa 
keskussairaalassa omistamien sairaansijojen 
alikäytön, on ulkomaalaiset potilaat pyritty 
ohjaamaan keskussairaalan klinikoille, ellei 
ole kysymys kiireellisestä tapauksesta, minkä 
viime kädessä ratkaisee sairaalan päivystävä 
lääkäri. Kaupungin sairaalatoimen ohjesään-
tö on parhaillaan kokonaisuudessaan uudis-
tettavana, jolloin myös potilaan sairaalaan 
ottamista koskevat säännökset otetaan uudel-
leen harkittaviksi. 

Kaupunginhallituksen annettua lääkintö-
hallitukselle lautakunnan lausunnon mukai-
sen selvityksen, lääkintöhallitus ilmoitti 29.9., 
että lausunnosta sai sen käsityksen, että sai-
raalaan ja poliklinikalle pyrkivän potilaan 
hoitoon tai tutkimuksiin ottamisen voi muu-
kin henkilö kuin lääkäri ratkaista. Kun asia 
on aina lääkärin ratkaistava, lääkintöhalli-
tus huomautti tällaisesta virheellisestä käsi-
tyksestä sekä kehotti ryhtymään toimenpi-
teisiin selventävien ohjeiden antamiseksi po-
tilaita kaupungin sairaanhoitolaitoksiin ja 
poliklinikoille tutkittavaksi ja hoidettavaksi 
otettaessa. Kaupunginhallitus merkitsi tie-
doksi lääkintöhallituksen kirjeen; samalla 
päätettiin ilmoittaa lääkintöhallitukselle, että 
sairaalalautakunta oli 5.5.1970 kehottanut 
kaupungin sairaalain johtajia myös ensiapua 
hakevien potilaiden osalta kiinnittämään 
huomiota sairaalatoimen ohjesäännön 60 §:n 
määräyksiin (13.4. 1044 §, 14.12. 3527 §). 

Poliklinikoiden lähetejärjestelmän jatkami-
nen. Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalau-
takunnan harkintansa mukaan kokeiluluon-
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teisesti edelleen soveltamaan ja kauintaan 
v:n 1971 loppuun kokeilemaan sanottua jär-
jestelmää kaupungin sairaalain poliklinikoil-
la kuitenkin siten, että lähetettä ei vaadita 
ns. päivystystapauksien eikä uusintakäyn-
tien yhteydessä (14.12. 3528 §). 

Lääketieteen opetuksen järjestämistä koskeva 
asia. Sairaalalautakunnan puheenjohtaja, yli-
lääk. Ilkka Väänänen oli lautakunnalle lähet-
tämässään kirjelmässä viitannut maassamme 
vallitsevaan lääkäripulaan, mikä viime vuo-
sien aikana oli tuntunut myös Helsingin kau-
pungin sairaanhoitoa haittaavana tekijänä. 
Kun kaupungin sairaalalaitoksen sairaansija-
määrää lisätään tarvetta vastaavasti, tulee 
kaupunki karkean arvion mukaan tarvitse-
maan 10 v:n kuluessa n. 200 uutta lääkärin-
virkaa. Varsinainen lääkäritarve on vielä 
suurempi, kun otetaan huomioon eläkkeelle 
siirtymiset, virasta luopumiset ym. seikat. 
Kaupungin tulisi ryhtyä sellaisiin toimenpi-
teisiin, joka turvaisi kaupungin yhä kasvavan 
lääkäritarpeen tyydyttämisen siten, ettei 
se häiritsisi maan muiden osien lääkintäolo-
jen kehitystä. Kirjeen johdosta lautakunta 
esitti lääketieteen opetusmahdollisuuksien 
tutkimista. Kaupunginhallitus päätti esit-
tää opetusministeriölle kaupungin olevan 
periaatteessa halukas järjestämään lääkäri-
koulutuksen sairaaloissaan siinä tapauksessa, 
että se katsotaan tarpeelliseksi ja tarkoituk-
senmukaiseksi sekä että se ei aiheuta kau-
pungille lisäkustannuksia (21.9. 2623 §). 

Osa-aikatyössä työsuhteessa olevien sairaan-
hoitajien., apuhoitajien ja lastenhoitajien palk-
kaperusteita koskevan sairaalaviraston esi-
tyksen johdosta kaupunginhallitus päätti, 
muuttaen v. 1966 tekemäänsä päätöstä, että 
päätöksessä mainittujen apuhoitajien ja las-
tenhoitajien palkkauksessa saadaan kaupun-
gin sairaaloissa ja huoltolaitosten johtokun-
nan alaisissa huoltolaitoksissa noudattaa 
kulloinkin voimassa olevaa Sairaalaliiton 
suositusta (7.9. 2486 §). 

Sairaala- ja hoitoapulaisille ym. maksetta-
vaa pukukorvausta koskeva esitys. Kaupungin-

valtuusto päätti viranhaltijain ja toimihenki-
löiden palkkojen yleistarkistuksen yhteydes-
sä 15.1.1969 mm. liittää viranhaltijain luon-
toissuoritussääntöön uuden 56a §:n, jonka 
mukaan, jos kaupunki työnantajana on 
määrännyt muun kuin hoitohenkilökunnan 
ns. takuupalkkajärjestelmän piiriin kuuluvan 
viranhaltijan käyttämään yhdenmukaista 
virkapukua tai suojavaatetusta, tällainen 
puku tai vaatetus hankitaan kaupungin toi-
mesta virantoimituksessa käytettäväksi. 
Säännön 59 §:ssä määrätään, että tällainen 
puku tai vaatetus pestään ja huolletaan kau-
pungin kustannuksella. 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja vi-
ranhaltijain yhteisjärjestö katsoi em. mää-
räyksiin viitaten, ettei valtuuston päätöstä 
ollut noudatettu, koska sairaaloissa ym. 
huoltolaitoksissa palvelevat sairaala-apulaiset 
ja muut heihin rinnastettavat viranhaltijat 
olivat v:n 1969 aikana joutuneet itse kustan-
tamaan heille määrätyn virka- ja työpuvun. 
Järjestö pyysi tämän vuoksi, että kaupungin-
hallitus velvoittaisi sairaalaviraston, huolto-
viraston, lastensuojeluviraston ja lastentar-
hani toimiston suorittamaan v:n 1969 osalta 
em. vaatetuksen hankkimisesta johtuneet 
kustannukset niille sairaala- ja hoitoapulai-
sille ym., jotka on määrätty pitämään virka-
tai muuta tehtävää hoitaessaan määrätyn 
mallista työasua. Kustannukset oli sairaala-
apulaisten osalta arvioitu 80 mk:ksi vuodes-
sa. Palkkalautakunta katsoi lausunnossaan, 
ettei kaupunki voimassa olevien määräysten 
mukaan ollut velvollinen järjestön esittämien 
työasukustannusten korvaamiseen, koska 
kaupunki työnantajana ei ole antanut luon-
toissuoritussäännön 56a §:ssä tarkoitettua 
määräystä virkapuvun käyttämisestä, vaan 
että ne päätökset, jotka sairaala- ja huolto-
lautakunta ovat tehneet työpukua koskevas-
sa asiassa, tarkoittavat ainoastaan työpuvun 
mallin vahvistamista ja että päätökset on 
tehty lähinnä verotusta silmällä pitäen ja 
edellyttäen, että viranhaltijat ja toimihenki-
löt itse kustantavat vaatetuksen. Asiamies-
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toimisto totesi huoltolautakunnan ja sairaa-
lalautakunnan lausuntojen mukaisesti, että 
kysymys siitä, onko kaupungin taholta an-
nettu em. pykälässä tarkoitettu määräys 
virkapuvun käyttämisestä vai ei, on epäsel-
vä. Sekä palkkalautakunnan toimisto että 
yhteisjärjestö ovat ilmoittaneet, ettei v:n 
1969 palkkaneuvottelujen yhteydessä ole 
käsitelty kysymystä. Asia on siten ratkais-
tava työpuvun käytöstä aikaisemmin tehty-
jen päätösten tulkinnan perusteella. 

Kaupunginhallitus päätti hylätä esityksen 
80 mk:n takautuvan pukukorvauksen maksa-
misesta sairaala- ja hoitoapulaisille, mutta sen 
sijaan kehottaa sairaalalautakuntaa, huolto-
lautakuntaa ja lastensuojelulautakuntaa luo-
vuttamaan kaupungin omistamia, varastossa 
vielä olevia sopivia suoja-asuja toistaiseksi 
sanottujen apulaisten käyttöön ja tarpeellis-
ten käytännön kokemusten saamiseksi kau-
punginhallituksen v. 1969 asettamien hoito-
laitosten työpukukysymyksiä käsitelleiden 
komiteoiden ehdottamista järjestelyistä, ryh-
tymään toimenpiteisiin suoja-asuja koskevan 
kokeilun järjestämiseksi hoitolaitoksissa ko. 
henkilöstöryhmän osalta sekä tässä tarkoi-
tuksessa hankkimaan yhteistoiminnassa työ-
tupien ja keskuspesulan kanssa tarpeellisen 
määrän ns. työpukumallikomitean ehdotuk-
sen mukaisia suoja-asuja annettaviksi em. 
viranhaltijoiden käyttöön, jolloin niiden 
huolto tapahtuisi kaupungin kustannuksella. 
Kaupunginhallitus päätti myöntää 95 526 mk 
sairaala-apulaisten suo ja-asua koskevan ko-
keilun järjestämistä varten (15.6. 1812 §, 
22.6. 1872 §, 12.10. 2840 §). 

Kaupunginhallitus kehotti asiamiestoimis-
toa antamaan lääninhallitukselle sen pyytä-
män selityksen ja siinä esittämään edellä 
selostetun perusteella hylättäväksi Aune 
Mustosen valituksen, joka koski työpuvun 
korvaamista kaupungin varoista (23.11. 
3277 §). 

Eräiden hoitokustannusten periminen ilman 
tuomiota tai päätöstä. Kaupunginhallitus 
päätti esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, 

että kaupungin paikallissairaaloille myönnet-
täisiin oikeus ilman tuomiota tai päätöstä 
ulosottotoimin periä maksut, jotka potilaan 
kotikunta kunnallisista yleissairaaloista an-
netun lain 23 §:n 1 mom:n ja 33 §:n mukaan 
on velvollinen sairaalalle suorittamaan. Mer-
kittiin, että ministeriö oli 8.7.1970 myöntä-
nyt Auroran, Kivelän, Malmin ja Marian 
sairaaloille anotun oikeuden (23.2. 546 §, 
3.8. 2074 §). 

Tapaturmapotilaiden hoidon tarvetta koske-
van tutkimuksen loppuun suorittamista var-
ten myös Malmin ja Auroran sairaalain osalta 
myönnettiin sairaalalautakunnan käytettä-
väksi enintään 2 000 mk (12.10. 2842 §). 

Lääkevarmuusvarastoihin sidottujen kassa-
varojen ylärajojen tarkistaminen. Kaupungin-
hallitus määräsi, että kaupungin sairaaloiden 
lääkevarmuusvarastoihin saa olla sidottuna 
kaupungin kassavaroja enintään seuraa-
vasti: 

Aurora 80 000 
Kivelä 60 000 
Hesperia 80 000 
Malmi 40 000 
Maria 85 000 
Laakso 95 000 
Nikkilä 100 000 (1.6.1566 §). 

Valtionavut. Yleis jaosto päätti tyytyä lää-
kintöhallituksen päätökseen, joka koski Mal-
min ja Marian sairaalain laajennus- ja kor-
jaustöiden perustamiskustannusten valtion-
apuja v:lta 1948—1959. Päätös alistettiin 
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi (yjsto 
8.7. 6630 §). 

Tilapäisten ylilääkärien virkamääräysten 
jatkaminen. Kaupunginhallitus päätti uudis-
taa Auroran sairaalan tp. patologiylilääk. 
Johan Ahlqvistin, Marian sairaalan tp. pato-
logiylilääk. Gustav Tallqvistin ja Kivelän 
sairaalan tp. ylilääk. Pentti Peltolan virka-
määräykset edelleen 1.1.1970 lukien toistai-
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seksi, kuitenkin kauintaan vuoden loppuun 
saakka (26.1. 235 §). 

Ulkopuolisten lääkärien palkkaaminen päi-
vystystehtäviin. Kaupunginhallitus oikeutti 
sairaalalautakunnan palkkaamaan edelleen 
kertomusvuoden aikana Malmin sairaalan 
kirurgian ja sisätautien osastoille sekä Auro-
ran ja Marian sairaalain kirurgian osastoille 
päivystystehtäviin ulkopuolisia laillistettuja 
lääkäreitä kaupunginhallituksen v. 1968 ja 
1969 tekemien päätösten mukaisesti (12.1. 
81 §). 

Eräiden sairaalalääkärien yksityisvastaan-
ottojen järjestäminen sairaaloissa. Merkittiin 
tiedoksi, että lääkintöhallitus oli myöntänyt 
kaupungin sairaalain eräille lääkäreille oikeu-
den yksityisvastaanottoj en j är j estämiseen 
sairaaloissa kertomusvuonna. Sairaalalauta-
kuntaa kehotettiin tekemään ao. lääkäreiden 
kanssa sopimukset näiden oikeudesta käyt-
tää edelleen v:n 1970 aikana sairaalan väli-
neitä ja hoitohenkilökuntaa yksityispotilai-
den vastaanottamiseen ja potilaista otettujen 
näytteiden tutkimiseen lääkintöhallituksen 
kirjeessä ja kaupunginhallituksen v. 1963 
tekemässä päätöksessä määrätyin ehdoin. 
Lautakuntaa kehotettiin 

lisäksi huolehtimaan siitä, että sairaaloissa 
tapahtuviin yksityisvastaanottoihin liitty-
västä sairaalan henkilökunnan, välineiden ja 
sairaalatilojen käytöstä pidetään käytön seu-
raamista ja korvauksen määräämistä varten 
käyttö- ja päiväkirjaa sekä 

tarkoin valvomaan lääkärien varsinaisen 
työajan noudattamisen ohella myös yksityis-
vastaanottoa varten vahvistettujen määräys-
ten noudattamista, samoin kuin sitä, että 
kaupunki saa Sairaalaliiton yleissuosituksessa 
edellytetyt täydet korvaukset (2.2. 297 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintö-
hallitukselle, että eräille Auroran, Kivelän, 
Hesperian, Malmin, Marian ja Laakson sai-
raalain lääkäreille saataisiin myöntää oikeus 
käyttää sairaalan välineitä ja hoitohenkilö-
kuntaa yksityispotilaiden vastaanottamiseen 
v:n 1971 aikaan. Kunnalliselle sopimus-

valtuuskunnalle päätettiin samalla esittää, 
että ryhdyttäisiin neuvotteluihin sairaala-
lääkärien yksityisvastaanottojen järjestämis-
oikeuden poistamiseksi kaupungin sairaa-
loissa (7.12. 3467 §). 

Työajan lyhentämisestä aiheutuneet toimen-
piteet. Kaupunginhallitus oikeutti sairaala-
lautakunnan palkkaamaan kaupungin sai-
raaloihin kauintaan v:n 1970 loppuun hoito-
laitosten työaikakomitean esittämän määrän 
tp. viranhaltijoita ja työsopimussuhteista 
henkilökuntaa noudattamalla palkkauksen 
osalta kaupungin vastaavan henkilökunnan 
palkkatasoa ja palkkaluokitusta, sekä 1.4. 
lukien ja kauintaan v:n 1970 loppuun tp. 
viranhaltijoita seuraavasti: Kivelän sairaa-
laan 2 sairaanhoitajaa (13. pl), Kivelä-Hes-
perian sairaalaan 2 laboratoriohoitajaa (13. 
pl), Malmin sairaalaan 2% sairaala-apulaista 
ja Hangonkadun hoitokotiin 1 sairaala-apu-
lainen (5. pl) sekä psykiatriseen huoltotoi-
mistoon 1 toimistoapulainen (8. pl). Palk-
kausmenoja varten myönnettiin yht. 349 364 
mk. Sairaalalautakuntaa kehotettiin edelleen 
tutkituttamaan Auroran ja Nikkilän sairaa-
lain henkilökuntatarvetta sekä tekemään 
tarvittavat esitykset kaupunginhallitukselle 
(9.3. 698 §, 16.3. 766 §, v:n 1969 kunn. as. 
kok. s. 423). 

Eräiden virkojen täyttäminen. Kaupungin-
hallitus oikeutti sairaalalautakunnan otta-
maan lautakunnan 24.11.1970 tekemässä 
esityksessä tarkoitettuihin 57 virkaan niitä 
haettavaksi julistamatta vastaavia tehtäviä 
nykyisin hoitavat tp. viranhaltijat tavan-
mukaisilla ehdoilla (14.12. 3530 §, kunn.as. 
kok. n:o 198). 

Kaluston hankinnat. Kaupunginhallitus 
myönsi sairaalalautakunnan käytettäväksi 
enintään 643 000 mk lautakunnan 18.8. 
päivätyssä esityksessä mainittujen röntgen-
laitteiden hankkimiseen Hesperian ja Marian 
sairaaloihin sekä puhelinvaihteen ja henkilö-
hakulaitteiden hankkimiseen Nikkilän sai-
raalaan (7.9. 2489 §). 

Sairaalakeskuksen johtavan lääkärin puoli-
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päivävirkaan kuuluvia tehtäviä hoitamaan 
päätettiin edelleen palkata prof. Paavo Hei-
niö 1.7. lukien toistaiseksi ja siksi kunnes vir-
ka hakuteitse täytettäisiin, kuitenkin kauin-
taan 31.12.1970 saakka, 1 784 mk:n suuruisin 
kuukausipalkoin hänelle kaupungin palve-
luksen perusteella tulevan eläkkeen lisäksi 
(15.6. 1817 §). 

Yleisjaosto päätti sosiaali- ja terveysminis-
teriön hintaosaston ilmoituksen johdosta, 
joka koski hintasäännöstelymääräysten rik-
komista sairaalakeskuksen itsemaksavilta 
potilailta perimien lääkäripalkkioiden osalta, 
kehottaa rahatoimistoa suorittamaan minis-
teriölle 1 219 mk sairaalakeskuksen välittä-
mistä lääkärien käynneistä maksavilta poti-
lailta perittyjen korotettujen palkkioiden 
osalta ajalta 1.—31.10.1969 kuitenkin pidät-
täen kaupungille oikeuden periä em. summa 
takaisin, mikäli ministeriön perimistoimen-
pide osoittautuu aiheettomaksi tai mikäli 
sanottujen palkkioiden korottamiselle saa-
daan sosiaali- ja terveysministeriön vahvis-
tus. Sairaalalautakuntaa kehotettiin huoleh-
timaan siitä, että kaupunginvaltuuston v. 
1969 tekemän päätöksen mukaisia lääkärin-
palkkioita sovelletaan toistaiseksi ja siksi, 
kunnes toisin määrätään vain varattomien 
potilaiden osalta. Ministeriön päätöksen pe-
rusteella yleisjaosto päätti sittemmin muut-
taa eo. päätöstään siten, että ko. lääkärin-
palkkioita saatiin periä myös itsemaksavien 
potilaiden osalta (yjsto 18.3. 5612 §, 23.9. 
7147 §). 

Sairaalarakennusten suunnittelu ja rakenta-
minen. Kaupunginhallitus oikeutti yleisten 
töiden lautakunnan käyttämään kertomus-
vuoden talousarvion pääomamenoihin mer-
kittyjä ao. määrärahoja, kokonaismäärära-
han jakoa muuttaen, 4 400 000 mk itäisen 
lääkäriaseman suunnittelua ja rakentamista 
varten, 50 000 mk Laakson sairaalan laa-
jennuksen suunnittelua varten ja 50 000 
mk Auroran sairaalan lastenpsykiatrian osas-
ton suunnittelua varten sekä sairaalatoimen 
rakennusten perusparannuksia varten merki-

tystä määrärahasta 50 000 mk Nikkilän sai-
raalan rakennuksen n:o 32 peruskorjauksen 
suunnittelua varten ja 50 000 mk Röykän 
sairaalan rakennuksen n:o 1 peruskorjauk-
sen ja keittiörakennuksen suunnittelua var-
ten (13.4. 1055 §). 

Itäisen lääkäriaseman suunnittelutehtäviin 
päätettiin ajaksi 1.8.—31.12.1970 palkata tp. 
ylihoitaja 20. pl:n mukaisin palkkaeduin ja 
ajaksi 1.1.—31.12.1971 tp. apulaistalous-
päällikkö 24. pl:n mukaisin palkkaeduin ja 
ylihoitaja 20. pl:n mukaisin palkkaeduin sekä 
ajaksi 9.—31.12.1971 tp. vastaava lääkäri 
valtion A 30 palkkausluokan mukaisin palk-
kaeduin. Tarkoitukseen myönnettiin yht. 
55 414 mk (29.6. 1989 §, 14.12. 3533 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti rakennusviras-
ton aloittamaan välittömästi itäisen lääkäri-
aseman louhintatyöt (16.2. 453 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Arkki-
tehtitoimisto Kirsti ja Erkki Helamaan laati-
mat itäisen lääkäriaseman 25.11.1969 päivä-
tyt pääpiirustukset n:o 1—21; hyväksyä 
lääkäriaseman ruokala- ja kahviotoiminnan 
toteutettavaksi hoitolaitosten suunnittelu-
toimikunnan esittämällä tavalla huomioon 
ottaen, että tämän toimintayksikön eri toi-
mintamuotoja tutkitaan edelleen; esittää 
kouluhallitukselle, että lääkäriaseman yhtey-
teen tulevan kirjaston huonetilat hyväksyt-
täisiin ja lähettää mainitut pääpiirustukset 
lääkintöhallitukselle tiedoksi huomioon ot-
taen yksityisistä sairaanhoito- ja tutkimus-
laitoksista annetut säännökset (31.3. 921 §). 

Merkittiin tiedoksi lääkintöhallituksen lau-
sunto, joka koski lääkäriaseman röntgen-
osaston ja isotooppilaboratorion radioaktii-
visten aineiden säilytystiloja. Hoitolaitosten 
suunnittelutoimikuntaa ja hoitolaitosten 
suunnittelutoimistoa kehotettiin ottamaan 
huomioon lausunnossa esitetyt näkökohdat 
(9.11. 3108 §). 

Itäinen sairaala. Yleisjaosto oikeutti hoi-
tolaitosten suunnittelutoimikunnan järjes-
tämään Itäisen sairaalan suunnitteluun osal-
listuneille suunnitteluelimille yhteisen neu-
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vottelutilaisuuden Kallion virastotalossa. Ti-
laisuuden yhteyteen päätettiin järjestää kah-
vitarjoilu n. 70 henkilölle (yjsto 11.11. 
7617 §). 

Auroran sairaalaan päätettiin valtionapu-
asian ratkaisua odottamatta palkata tp. 
laboratoriohoitaja ja tp. röntgenhoitaja (13) 
(23.2. 543 §). 

Samaten saatiin Auroran sairaalaan palka-
ta kauintaan kertomusvuoden loppuun hoi-
tolaitosten työaikakomitean esittämä määrä 
tp. viranhaltijoita ja työsopimussuhteista 
henkilökuntaa noudattamalla palkkauksen 
osalta kaupungin vastaavan henkilökunnan 
palkkatasoa ja palkkaluokitusta. Palkkaus-
menoja varten myönnettiin 104 526 mk. Sai-
raalalautakuntaa kehotettiin edelleen tutki-
maan sairaalan aikuisten kirurgian osaston 
8/1 toimintaa hoitolaitosten työaikakomi-
tean esittämällä tavalla sekä toimittamaan 
tutkimuksen tulokset kaupunginhallitukselle 
(25.5. 1473 §). 

Influenssaepidemian johdosta Auroran sai-
raalaan ajaksi 1.1.-15.2.1970 palkattavan 
lisähenkilökunnan palkkausmenoja varten 
myönnettiin 24 810 mk (26.1. 237 §). 

Sairaalan vs. apumiehille Martti Haloselle 
ja Hans Parvikoskelle sekä tp. huoltomiehelle 
Teuvo Ahdevainiolle saatiin suorittaa erilli-
nen korvaus, milloin he joutuvat tilapäisesti 
toimimaan autonkuljettajina muutoin kuin 
vuosilomien ym. aikana (16.3. 764 §, 25.5. 
1471 §). 

Sairaalan kemistille Arvo Relanderille 
päätettiin suorittaa 500 mk:n suuruinen 
korvaus aikana 15.10-30.11.1969 sairaalan 
laboratoriossa tehdystä ylityöstä (16.2. 452 §). 

Kaupunginhallitus oli esittänyt lääkintö-
hallitukselle, että Auroran sairaala hyväksyt-
täisiin sellaiseksi sairaalaksi, jossa kuolleen 
henkilön kudoksia saadaan irrottaa ruumiista 
sairaan henkilön välttämätöntä parannustoi-
menpidettä varten. Kysymykseen tulisi mu-
nuaisten irrottaminen munuaissiirtoa varten. 
Lääkintöhallitus oli pyytänyt esityksen joh-
dosta selvityksen. Sairaalalautakunta mai-

nitsi, että ko. toimenpide tulisi aiheelliseksi 
sellaisessa tapauksessa, jossa em. lain puit-
teissa voidaan suorittaa munuaisten poista-
minen elinsiirtoa varten, mutta jossa luo-
vuttajaa ei voida siirtää Helsingin yliopistol-
liseen keskussairaalaan tätä toimenpidettä 
varten. Toiminta ei aiheuta lisäkustannuksia 
sairaalalle, eikä vaikuta häiritsevästi sairaa-
lan muuhun toimintaan. Henkilökunnan tu-
lisi kuitenkin saada tehtävään erikoiskoulu-
tus yliopistollisessa keskussairaalassa. Lää-
kintöhallitus oli hyväksynyt tehdyn esityk-
sen (28.9. 2689 §, 19.10. 2921 §). 

Lääkintöhallituksen ja Helsingin kaupun-
gin kesken päätettiin tehdä trooppisten tau-
tien tutkimuksesta ja hoidosta Auroran sai-
raalassa seuraava sopimus: 

1) Auroran sairaalaan otetaan tutkitta-
viksi ja hoidettaviksi maassa oleskelevia 
trooppisiin tauteihin sairastuneita tai sellai-
siksi epäiltyjä henkilöitä henkikirjoituspai-
kasta riippumatta. 

2) Edellä 1) kohdassa tarkoitetut potilaat 
ovat terveydenhoitolain 41 §:n nojalla (erit-
täin vaaralliset tartuntataudit) vapautetut 
kaikista tutkimus- ja hoitomaksuista. 

3) Helsingin kaupunki palkkaa tarkoitusta 
varten Auroran sairaalaan yhden kokopäivä-
toimisen sisätautien erikoislääkärin, joka on 
perehtynyt trooppisten tautien hoitoon, val-
tion A 29 palkkausluokan mukaisin palkka-
eduin ja sairaalalisin sekä yhden kokopäivä-
toimisen laboratoriohoitajan 13. pl:n mukai-
sin palkkaeduin sekä varaa 1) kohdassa tar-
koitettuja potilaita varten tarpeelliset hoito-
ja tutkimustilat Auroran sairaalasta. 

4) Lääkintöhallitus korvaa 3) kohdassa 
tarkoitetun henkilökunnan mahdollisesta li-
säkoulutuksesta aiheutuvat kustannukset 
erikseen sovittavissa tapauksissa, suorittaa 
aluksi puolet erikoislääkärin palkkausme-
noista sosiaaliturva- ja eläkemaksuineen ja 
myöhemmin sovittavasta ajankohdasta lu-
kien erikoislääkärin palkkausmenot kokonai-
suudessaan sekä korvaa laboratoriohoitajan 
palkkausmenot sosiaaliturva- ja eläkemaksui-
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neen kokonaisuudessaan kaupungille, minkä 
lisäksi lääkintöhallitus suorittaa kaupungille 
täyden korvauksen niistä trooppisten tautien 
tutkimukseen tarvittavista erikoisvälineistä, 
kuten erikoismikroskoopista, joita Auroran 
sairaalalla ei ennestään ole, samoin kuin alan 
ammattikirjallisuuden hankinnasta johtu-
vista kuluista sen mukaan kuin ennen han-
kintoihin ryhtymistä sovitaan lääkintöhalli-
tuksen ja Helsingin kaupungin välillä. Se osa 
erikoislääkärin palkkausmenoista, jota lää-
kintöhallitus ei korvaa, jää valtionavun ulko-
puolelle, ellei palkkausmenoja muutoin hy-
väksytä valtionavun piiriin kuuluviksi. 

5) Sen lisäksi, mitä 4) kohdassa on sovittu, 
lääkintöhallitus korvaa 1) kohdassa tarkoi-
tettujen potilaiden hoitokustannukset koko-
naisuudessaan kunnallisista yleissairaaloista 
annetun lain 33 §:n mukaisesti ja maksaa li-
säksi täyden korvauksen mainittujen potilai-
den laboratoriotutkimuksista johtuvista kus-
tannuksista. 

6) Edellä 4-5) kohdissa mainittujen kor-
vausten suorittamista varten tulee kaupun-
ginhallituksen jälkikäteen kalenterivuosittain 
toukokuun loppuun mennessä toimittaa lää-
kintöhallitukselle selvitys sopimuksen tar-
koittamista kustannuksista ja tulee lääkintö-
hallituksen seuraavan syyskuun loppuun 
mennessä suorittaa kaupungille sopimuksen 
edellyttämä korvaus Auroran sairaalan posti-
siirtotilille n:o 84871. 

7) Tämä sopimus on voimassa 1.3.1970 lu-
kien toistaiseksi kuuden (6) kuukauden mo-
lemminpuolisin irtisanomisajoin. 

Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitä-
vää kappaletta, yksi kummallekin osapuo-
lelle. 

Samalla kaupunginhallitus oikeutti sai-
raalalautakunnan palkkaamaan 1.7.1970 lu-
kien ja kauintaan v:n 1970 loppuun Auroran 
sairaalaan tp. erikoislääkärin valtion A 29 
palkkausluokan mukaisin kuukausipalkoin 
sairaalalisineen ja tilapäisen laboratoriohoi-
tajan 13. pl:n mukaisin kuukausipalkoin sekä 
myöntää sairaalalautakunnan käytettäväksi 

sanotun henkilökunnan palkkaamisesta ai-
heutuvien menojen suorittamista varten 
enintään 24 000 mk (23.2. 545 §). 

Yleis jaosto myönsi Uusien laitosten toi-
mintaa ja työajan muutoksesta johtuvia 
kustannuksia sekä muita odottamattomia me-
noja varten kaupunginhallituksen käytet-
täväksi merkityistä määrärahoista 45 085 
mk trooppisten tautien osaston erikoisväli-
neiden hankintoja, ammattikirjallisuutta ja 
aikakauslehtiä varten. Päätös alistettiin 
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi (yjsto 
1.7. 6589 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintö-
hallitukselle, että em. poliklinikan käytettä-
väksi saataisiin hankkia sairaalalautakunnan 
10.11.1970 esittämät erikoisvälineet ja kirjat. 
Tarkoitukseen myönnettiin em. määrärahois-
ta 9 867 mk (30.11. 3376 §). 

Hengityskojeissa olevia vaikeasti kylvetet-
täviä potilaita varten päätettiin hankkia 
Thune-kylpyhissilaitteisto. Tarkoitukseen 
myönnettiin enintään 15 420 mk (26.10. 
2988 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Auro-
ran sairaalan lastenpsykiatrian osaston 3.5. 
1969 päivätyn toiminnallisen suunnitelman 
ja huonetilaohjelman rakennussuunnittelun 
pohjaksi, jotka lähetettiin lääkintöhallituk-
sen hyväksyttäväksi. Yleisten töiden lauta-
kuntaa kehotettiin huolehtimaan siitä, että 
ko. osastorakennuksen suunnittelua varten 
osoitetaan arkkitehti ja muut suunnittelijat, 
jotka yhteistyössä hoitolaitosten suunnitte-
lutoimikunnan asettaman työryhmän sekä 
sairaalaviraston ja Auroran sairaalan edus-
tajien kanssa laativat osastorakennuksen 
luonnospiirustukset ja muut rakennus-
suunnitteluun liittyvät asiakirjat. Hoitolai-
tosten suunnittelutoimikuntaa kehotettiin 
mahdollisuuksien mukaan ottamaan huo-
mioon osastorakennuksen suunnittelussa kau-
punkisuunnittelulautakunnan lausunnossa 
esitetyt näkökohdat sekä toimikuntaa ja 
rakennusvirastoa yhteistoiminnassa huoleh-
timaan Auroran ja Laakson sairaaloiden yh-
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teisen väestönsuojan suunnittelusta. Lääkin-
töhallitus ilmoitti 22.7. omasta puolestaan 
pitävänsä osaston toiminnallista suunnitel-
maa hyväksyttävänä. Lääkintöhallitus oli 
huomauttanut, että huonetilaohjelmaan si-
sältyi poliklinikan ja siihen luettavaksi kuu-
luvan päiväsairaanhoidon huonetiloja, jois-
ta aiheutuviin kustannuksiin ei anneta val-
tionapua kunnallisista yleissairaaloista anne-
tun lain nojalla. Lisäksi lääkintöhallitus oli 
10.8. ilmoittanut hyväksyvänsä Auroran sai-
raalan tontin ko. osastorakennuksen sijoitus-
paikkana sillä ehdolla, että rakennushalli-
tuksen lausunnossa esitetyt näkökohdat otet-
taisiin huomioon. Rakennushallitus katsoi, 
että uudisrakennuksen pohjoispuolelle olisi 
muodostettava riittävä suojavyöhyke joko 
siirtämällä rakennusta etelään päin tai pitä-
mällä huolta siitä, että Pasila-suunnitelmaa 
tehtäessä tälle kohdalle varataan puistokais-
tale (2.2. 299 §, 10.8. 2118 §, 31.8. 2383 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Auroran 
sairaalan keittiötoiminnan uudistaminen to-
teutetaan kunnostamalla nykyiset keittiö-
tilat ilman mitään uudisrakennustöitä. Ra-
kennusvirastoa kehotettiin yhteistoiminnassa 
sairaalaviraston kanssa laatimaan ko. suun-
nitelma huomioon ottaen, että kustannukset 
saavat nousta enintään 500 000 mk:aan. 
Lääkintöhallitukselta pätettiin tiedustella, 
voidaanko kunnostamista koskeva työ kat-
soa vuosikorjausluonteiseksi ja sisällyttää 
sairaalan käyttötaloustilitykseen (25.5. 
1474 §). 

Auroran sairaalan nuorisopoliklinikan ryh-
mäterapian osanottajille, yht. enintään 15 
potilaalle ja 3 terapeutille kerrallaan, pää-
tettiin kaupungin kustannuksella käytettä-
vissä olevien ravintomäärärahojen puitteissa 
järjestää vaatimaton virvoketarjoilu (yjsto 
8.4. 5782 §). 

Kivelän sairaalan apumiehille Kari Häkki-
selle ja Armas Ruottiselle päätettiin suorit-
taa erillinen korvaus siltä ajalta, jonka he 
joutuvat tilapäisesti toimimaan autonkuljet-

tajina muutoin kuin vuosilomien ym. aika-
na (1.6. 1610 §). 

Sairaalan ent. keittiöapulainen Elli Blom-
berg oikeutettiin asumaan sairaalan asun-
nossa kauintaan 31.1.1971 saakka. Asun-
non jakotoimistoa kehotettiin osoittamaan 
hänelle kaupungin vuokra-asunto (28.9. 
2691 §). 

Kivelän sairaalan sairaansijalukua alen-
nettiin v. 1969 yht. 51:llä, mikä johtui siitä, 
että osaston 14/2 ei enää katsottu olevan riit-
tävän paloturvallinen. Osastolla suoritettujen 
uusien tarkastusten tuloksena palolaitos oli 
ilmoittanut, että osasto saa toimia edelleen, 
vaikka se ei täytä nykyisiä vaatimuksia 
palo- ja henkilöturvallisuuteen nähden. Kau-
punginhallitus päätti esittää lääkintöhalli-
tukselle, että sairaalan sisätautien uudeksi 
sairaansijaluvuksi vahvistettaisiin toistai-
seksi 1.12.1969 lukien 334. Sairaalalautakun-
taa kehotettiin huolehtimaan siitä, että palo-
laitoksen antamia määräyksiä osaston 14/2 
osalta noudatetaan ja että osastolla pyritään 
pitämään vain liikuntakykyisiä potilaita 
sekä että kaupunginhallitukselle tehdään 
aikanaan esitys sairaalan uuden sairaan-
sijaluvun vahvistamisesta. Merkittiin, että 
lääkintöhallitus oli 1.12.1969 vahvistanut 
Kivelän sairaalan sairaansijamääräksi 388, 
joista sisätautien osastolla 334, silmätautien 
osastolla 22 ja korva-, nenä- ja kurkkutau-
tien osastolla 32 sairaansijaa (9.2. 386 §, 
9.3. 696 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, 
että Kivelän sairaalan silmätautien sekä kor-
va-, nenä- ja kurkkutautien osastot hyväk-
syttäisiin invalidihuoltolain 7 §:n tarkoitta-
maksi sairaalaksi. Lääkintöhallitus ilmoitti 
20.1. hyväksyneensä esityksen (12.1. 82 §, 
9.2. 385 §). 

Kaupunginhallitus anoi 23.4.1969 lääkintö-
hallitukselta, että Kivelän sairaalan pienois-
röntgenin siirrosta aiheutuneet perustamis-
kustannukset hyväksyttäisiin valtionavun 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitel-
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maan. Lääkintöhallitus esitti sosiaali- ja 
terveysministeriölle hakemuksen hylättäväk-
si ja ministeriö hylkäsi 11.11.1969 kaupungin 
hakemuksen. Kaupunki haki muutosta pää-
tökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta, 
joka 22.1.1970 antamassaan päätöksessä 
katsoi, ettei ministeriön päätös loukkaa kau-
pungin oikeutta, minkä vuoksi korkein hal-
linto-oikeus oli hylännyt valituksen. Kau-
punginhallitus päätti merkitä päätöksen tie-
doksi sekä kehottaa sairaalalautakuntaa Sai-
raalaliiton 16.3.1970 päivätyssä yleiskirjeessä 
esitetyin tavoin kiinnittämään vakavaa huo-
miota kunnallisista yleissairaaloista annetus-
sa laissa säädettyihin valtionavun edellytyk-
siin ja harkitsemaan pidättäytymistä perus-
tamistöihin tai -hankintoihin ryhtymisestä 
ennen niiden hyväksymistä valtionavun suo-
rittamista koskevaan yleiseen suunnitel-
maan (6.4. 987 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi rakennusvi-
raston laatimat Kivelän sairaalan rakennuk-
sen nro 9 sähkölaitteiden uusimista koskevat 
suunnitelmat. Tarkoitukseen myönnettiin 
enintään 468 400 mk. Sairaalalautakuntaa 
kehotettiin aikanaan sisällyttämään sairaa-
lan käyttötilitykseen em. sähkötöistä aiheu-
tuvat kustannukset (19.1. 159 §, 23.2. 544 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan palkkaamaan Hesperian sairaalaan 
sekä Kivelän ja Hesperian sairaaloihin yhtei-
sesti kauintaan kertomusvuoden loppuun lau-
takunnan 4.8. esittämän määrän tp. viran-
haltijoita ns. B-tornitaloon sijoitettuja osas-
toja varten lukuun ottamatta johtavaa psy-
kologia. Palkkauksen osalta tuli noudattaa 
kaupungin vastaavan henkilökunnan palkka-
tasoa ja palkkaluokitusta. Palkkausmenoja 
varten myönnettiin 820 000 mk (24.8. 2305 

Kivelän ja Hesperian sairaaloihin saatiin 
valtionapuasian ratkaisua odottamatta pal-
kata valtion A 27 palkkausluokkaan kuulu-
va tp. kemisti, työsopimussuhteinen apulais-
työnjohtaja ja lähetti (23.2. 543 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 

oli hyväksynyt kaupungin esityksen Kivelän 
ja Hesperian sairaaloiden tornitalossa har-
joitettavan päiväsairaalatoiminnan jatkami-
sesta (19.1. 156 §). Uusien osastojen kaluston-
hankintojen suorittamista varten kaupungin-
hallitus myönsi enintään 270 000 mk. Han-
kinnat saatiin suorittaa valtionapuasian rat-
kaisua odottamatta (2.3. 626 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin anomaan 
autoveron palautusta Kivelän-Hesperian sai-
raaloiden ostamasta Volkswagen pienois-
bussista (yjsto 27.5. 6264 §). 

Sairaalain ent. talonmies-lämmitt. Oiva 
Salminen oikeutettiin asumaan sairaalain 
vuokra-asunnossa toistaiseksi, kuitenkin 
kauintaan 31.12.1970 saakka. Asunnonjako-
toimikuntaa kehotettiin ryhtymään toimen-
piteisiin asunnon järjestämiseksi Salmiselle 
(yjsto 11.11. 7618 §). 

Marian sairaalan kirurgian osaston valtion 
B 3 palkkausluokkaan kuuluvaan ylilääkärin 
virkaan valittiin lääket. ja kir.tri Juhani 
Railo 1.3.1970 lukien (16.2. 450 §). 

Marian sairaalaan saatiin valtionapuasian 
ratkaisua odottamatta palkata yksi työsopi-
mussuhteinen osastoavustaja (23.2. 543 §). 

Kaupunginhallitus päätti omasta puoles-
taan hyväksyä suunnitelman kroonikkopoti-
laiden dialyysihoidon lisäämisestä Marian 
sairaalan sisätautien osastolla ja alistaa suun-
nitelman lääkintöhallituksen hyväksyttäväk-
si esityksin, että sairaalan sairaansijaluvuksi 
vahvistettaisiin 1.1.1971 lukien 397, joista 
219 sairaansijaa sisätautien ja 178 sairaan-
sijaa kirurgian osastolla. Lääkintöhallitus 
hyväksyi 8.9. tehdyn esityksen (29.6. 1986 
§, 21.9. 2621 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, 
että Marian sairaala hyväksyttäisiin sellai-
seksi sairaalaksi, jossa saadaan suorittaa 
sterilisoimislain mukaisia sterilisointeja. Lää-
kintöhallitus hyväksyi 30.11. tehdyn esityk-
sen olemaan voimassa v:n 1975 loppuun 
saakka (9.11. 3109 §, 14.12. 3529 §). 

Kaupunginhallitus kehotti 1.12.1969 sai-
raalalautakuntaa suorituttamaan Marian sai-
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raalan ensiapuasemalla työajankäyttötutki-
muksen. Sairaalalautakunnan ilmoituksen 
mukaan ovat ensiapupoliklinikan toiminta-
vaikeudet vuosien mittaan jatkuvasti kas-
vaneet käyntien määrän lisääntyessä, poti-
laiden hoidon tarpeen ja toimenpiteiden laa-
dun vaikeutuessa sekä tarpeellisten sairaan-
sijojen puuttuessa. Ensiapupotilaiden hoidon 
järjestely vaikeudet koskevat kaupungin kaik-
kia poliklinikoita. Kaupunginhallitus oi-
keutti sairaalalautakunnan tekemään Sai-
raalaliiton kanssa sopimuksen Marian sai-
raalan poliklinikkatoiminnan tutkimisesta 
sekä myönsi tarkoitusta varten enintään 
31 000 mk (11.5. 1321 §). 

11.2.1970 kuollut leskirva Agnes Udd oli 
testamentissaan määrännyt jälkeensä jää-
vän omaisuuden Marian sairaalalle tai sille 
sairaalalle, mikä jatkaa Marian sairaalan 
toimintaa, käytettäväksi vähävaraisten tai 
ilman eläkettä olevien 65 v. täyttäneiden 
henkilöiden sairaan- ja kotihoitoon. Kaupun-
ginhallitus päätti kiitollisena ottaa vastaan 
testamentatun omaisuuden ja hyväksyä tes-
tamentin sekä kehottaa asiamiesosastoa pyy-
tämään raastuvanoikeutta määräämään pe-
sänselvittäjäksi ja -jakajaksi vanhemman 
oikeusneuvosmiehen Henrik Boehmin sekä 
ryhtymään muihin tarvittaviin toimenpitei-
siin kaupungin etujen valvomiseksi (22.6. 
1877 §). 

Hesperian sairaalaan saatiin valtionapu-
asian ratkaisua odottamatta palkata tp. so-
siaalihoitaja (17) ja tp. lääkintävoimistelija 
(13) (23.2. 543 §). 

Lisäksi saatiin sairaalaan palkata ajaksi 
1.9.-31.12. kaksi tp. apuhoitajaa (9) ja 1.10. 
lukien tp. johtava psykologi (29) sekä seu-
raava työsopimussuhteinen henkilökunta: 
taideterapeutti, urheilunohjaaja ja puhete-
rapeutti, palkka kullakin 951 mk/kk sekä 5 
osastoavustajaa palkka 778 mk/kk (31.8. 
2384 §, 21.9. 2622 §). 

Yleis jaosto päätti, että prof. Kalle Achtelta 
peritään takaisin puolet niistä palkkaeduis-
ta, jotka hän on saanut virkavapauden 30.5. 

-30.6.1966 ajalta, mutta että takaisinmaksu-
vaatimuksesta muilta osin luovutaan (yjsto 
21.4. 5174 §). 

Merkittiin tiedoksi, että Helsingin hovi-
oikeus pysytti voimassa 25.11.1969 antamal-
laan päätöksellä raastuvanoikeuden 14.5. 
1969 julistaman päätöksen, joka koski sai-
raalan toimintaterapiaosastolla todettua va-
rojen väärinkäytöstä. Korkein oikeus ei 
ollut myöntänyt asianomaiselle lupaa hakea 
muutosta hovioikeuden päätökseen (5.1. 
19 §, 5.10. 2777 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
lääkintöhallituksen päätöksen, ettei lääkintö-
hallitus ollut hyväksynyt sairaalaan v. 1968 
perustettujen toimistoapulaisen, 10 apuhoita-
jan ja 4 osastonhoitajan palkkaamisesta ai-
heutuneita kustannuksia valtionapuun oi-
keuttaviksi, ja tyytyä päätökseen (23.3. 
857 §). 

Kaupunginhallitus oli lääkintöhallitukselle 
tehnyt anomuksen, että Hesperian sairaalan 
v:n 1970 perushankinnat hyväksyttäisiin 
valtionavun suorittamista koskevaan ylei-
seen suunnitelmaan 49 190 mk:n suuruisina. 
Sosiaali- ja terveysministeriö oli 11.11.1970 
antamallaan päätöksellä katsonut, että esi-
tetty tietojenkäsittelylaitteisto palvelee myös 
Kivelän sairaalan tarpeita, minkä vuoksi 
tästä hankinnasta aiheutuvat kustannukset 
olisi jaettava Kivelän ja Hesperian sairaaloi-
den kesken sairaansijamäärien perusteella. 
Muilta osin ministeriö oli hyväksynyt teh-
dyn esityksen. Kaupunginhallitus päätti 
tyytyä ministeriön päätökseen ja merkitä 
sen tiedoksi (7.12. 3468 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintö-
hallitukselle, että lääkintöhallitus vahvistaisi 
1.5.1970 lukien Hesperian sairaalan uudeksi 
sairaansijaluvuksi 619 ja sairaalan puoliavoi-
mien hoitoyksiköiden hoitopaikkaluvuksi 176. 
Samalla kaupunginhallitus päätti esittää, että 
sairaalan B-tornitalon huonetilat hyväksyt-
täisiin sairaalakäyttöön. Lääkintöhallitus il-
moitti 11.6., että sen puolesta suoritetun 
tarkastuksen perusteella voitiin B-tornitalon 
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24-paikkaiset vuodeosastot T 9, T 10 ja T l l 
sekä 30-paikkaiset päiväsairaalaosastot T 5 
ja T 4, joiden yhteyteen siirretään myös yö-
sairaalaosasto Haagan kuntouttamislaitok-
sesta, ottaa sairaalakäyttöön. Käyttöönottoa 
varten oli myös hyväksytty kotihoito-osasto 
T 3 ja huoltotoimisto T 2. Hesperian sairaa-
lan sairaansijaluvun vahvistaminen voisi 
tapahtua vasta sen jälkeen, kun B-tornitalon 
osastot olisivat kaikki käyttöönottokunnossa 
(13.4. 1043 §, 29.6. 1985 §). Lääkintöhallitus 
ilmoitti myöhemmin hyväksyneensä 21.7. 
B-tornitalon huonetilat kokonaisuudessaan 
sairaalakäyttöön. Sairaalan sairaansijaluvuk-
si oli 21.7. lukien vahvistettu 619 (10.8. 
2119 §). 

Haagan osaston potilasryhmämatkaa Mal-
lorcalle koskeva selvitys merkittiin tiedoksi 
(2.11. 3056 §). 

Yleisjaosto hyväksyi vs. kaupunginjohta-
jan toimenpiteen, jolla Hesperian sairaala 
oli oikeutettu hankkimaan seppele prof. 
Sven Donnerin hautajaistilaisuuteen 15.7. 
(yjsto 15.7. 6639 §). 

Nikkilän sairaalan johtajaksi määrättiin 
1.10.1970 lukien sairaalan ylilääk. Herman 
Paavilainen (23.3. 858 §, 14.9. 2550 §) ja 
sairaalan valtion B 3 palkkausluokkaan kuu-
luvaan ylilääkärin virkaan 1.7. lukien lääket. 
lis. Isabella von Bonsdorff. Lääkintöhallitus 
antoi hänelle määräyksen ko. virkaan (23.3. 
858 §, 27.4. 1172 §, 29.6. 1988 §, 17.8. 2223 §). 

Sairaalaan päätettiin valtionapuasian rat-
kaisua odottamatta palkata kaksi tp. mieli-
sairaanhoitajaa (12) ja yksi tp. toimistoapu-
lainen (8) (23.2. 543 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Nikkilän 
sairaalassa saadaan edelleen maksaa osasto-
lääkärin viran peruspalkka sairaalalisineen 
aikana 15.5.—15.9.1971 kerrallaan enintään 
kuudelle lääketieteen kandidaatille kauintaan 
kahden kuukauden aikana ja muulloin v:n 
1971 aikana kerrallaan enintään kahdelle 
lääketieteen kandidaatille kauintaan yhden 
kuukauden aikana, mikäli heidät lääkintö-
hallituksen hyväksyminä viransijaisina pal-

kataan hoitamaan osastolääkärin virkoja 
(30.11. 3373 §). 

Sairaalan hammaslääkärin kuukausipalk-
kioksi vahvistettiin 1 550 mk/kk sillä ehdolla, 
että hammaslääkärin viikkotyöaikaa sa-
malla pidennetään 10 t:sta 15 t:iin ja että 
muut työsuhteeseen perustuvat etuudet mää-
räytyvät aikaisemmin noudatetun käytän-
nön mukaisesti (7.9. 2488 §). 

Sairaalan huoltomiehelle Bo Fredriksonille 
päätettiin suorittaa erillinen korvaus kun 
hän joutui tilapäisesti toimimaan autonkul-
jettajana muutoin kuin vuosilomien ym. 
aikana (8.6. 1728 §). 

Merkittiin, että lääkintöhallitus oli kau-
punginhallituksen esityksen mukaisesti vah-
vistanut sairaalan sairaansijaluvuksi 923 
(19.1. 157 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä sosiaali-
ja terveysministeriön päätökseen, joka koski 
Nikkilän sairaalan keskuskattilahuoneen 
uusimisesta aiheutuneiden kustannusten val-
tionavustusta. Kaupungin esittämistä kus-
tannuksista oli jäänyt hyväksymättä 26 085 
mk, mistä valtionapu 50 % olisi ollut 13 042 
mk (23.11. 3280 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Nikki-
län sairaalan rakennuksen n:o 32 peruskor-
jaustyön 17.7.1970 päivätyt pääpiirustukset 
n:o 11—20. Peruskorjaustyötä varten kau-
punginhallitus myönsi 515 000 mk. Pääpii-
rustukset lähetettiin lääkintöhallituksen hy-
väksyttäviksi esityksin, että peruskorjaustyö 
sisällytettäisiin valtionapua koskevaan ylei-
seen suunnitelmaan 2 242 472 mk:n määräi-
senä. Lääkintöhallitus oli hyväksynyt ra-
kennuksen nro 32 peruskorjaustyön luonnos-
piirustukset (19.1. 159 §, 3.8. 2075 §, 31.8. 
2381 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti sairaalalauta-
kunnan lopettamaan Nikkilän sairaalan sika-
lan toiminnan. Lautakuntaa kehotettiin teke-
mään kaupunginhallitukselle tarvittavat esi-
tykset toiminnan lopettamiseen liittyvistä 
virka- ym. järjestelyistä (9.3. 694 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin yhteistoi-
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minnassa sairaalaviraston kanssa toimitta-
maan kiireellisesti ja viimeistään ennen 1.5. 
1970 ao. asutuslautakunnalle pellonvarausha-
kemus selvityksineen sairaalan maatilan pel-
tojen osalta (27.4. 1176 §). 

Uudenmaan lääninhallitukselle osoittamis-
saan kirjeissä rva Dagmar Pelkonen oli pyy-
tänyt, että Nikkilän sairaala velvoitettaisiin 
toimittamaan hänelle valokopiot hänen poi-
kansa sairauskertomuksista. Sairaalavirasto 
totesi, ettei anojalle ollut kieltäydytty anta-
masta tietoja ja jäljennöksiä poikaansa kos-
kevista sairauskertomuksista. Käytännölli-
sistä syistä olisi anojan kuitenkin ollut käy-
tävä sairaalan arkistossa osoittamassa ne 
asiakirjat, joista hän halusi jäljennöksen, 
kuitenkin sillä varauksella, ettei tiedoista 
olisi haittaa hänen poikansa terveydelle ja 
hoidolle. Kaupunginhallitus kehotti sairaa-
lavirastoa yhteistoiminnassa Nikkilän sai-
raalan kanssa huolehtimaan siitä, että rva 
Pelkoselle toimitetaan asianmukaiset jäl-
jennökset sairaalassa säilytettävistä, anojan 
poikaa koskevista, asiakirjojen julkisuudesta 
annettujen säännösten nojalla julkisina pi-
dettävistä asiakirjoista huomioon ottaen sa-
malla, mitä asiakirjain lunastuksesta on 
säädetty. Samalla kaupunginhallitus päätti 
selvityksenään lääninhallitukselle ilmoittaa, 
että anojalle oli useamman kerran tarjottu 
tilaisuus tutustua hänen poikaansa koske-
vaan sairauskertomukseen ja osoittaa ne 
asiakirjat, joista hän haluaa viralliset jäl-
jennökset sekä että kaupunginhallitus on 
kehottanut sairaalavirastoa yhteistoiminnas-
sa Nikkilän sairaalan kanssa huolehtimaan 
siitä, että anoja saa jäljennökset ao. asiakir-
joista siltä osin kuin ne ovat julkisia (31.8. 
2386 §). 

Kovaosaisten Ystävät -yhdistykselle pää-
tettiin korvauksetta luovuttaa Nikkilän sai-
raalan kalustoluettelosta poistetut 35 tuolia, 
6 pöytää, 4 yöpöytää ja 1 kaappi (yjsto 9.2. 
5304 §). 

Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto oi-
keuttivat eräät Nikkilän sairaalan lääkärit ja 

hoitajat toimimaan Nikkilän sairaalasta kun-
touttamismatkalle Tanskaan Risskovin Stats-
hospitaaliin, Gotlantiin ja Torremolinokseen 
lähetettävien potilasryhmien hoitajina ja 
valvojina (11.5. 1320 §, 31.8. 2388 §, yjsto 
8.7. 6614, 6627 §). Lisäksi kaupunginhallitus 
oikeutti sairaalalautakunnan sijoittamaan 
Nikkilän sairaalaan em. tanskalaisesta mieli-
sairaalasta samaan aikaan Suomeen saapu-
vat 24 potilasta tarpeellisine henkilökunti-
neen. Nikkilän sairaalan käyttöön saatiin 
kaupungin kustannuksella hankkia linja-
auto tanskankielisine oppaineen yhdeksi 
päiväksi vierailun aikana järjestettäviä kier-
toajeluja varten (31.8. 2388 §, yjsto 26.8. 
6889 §). 

Röykän sairaalaan päätettiin valtionapu-
asian ratkaisua odottamatta palkata kolme 
osapäivätoimista hoitoapulaista (23.2. 543 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Röykän 
sairaalan osastolääkärin viransijaisena toimi-
valle lääketieteen kandidaatille saatiin suo-
rittaa 1.10.1970 lukien ja kauintaan v:n 
1971 loppuun osastolääkärin peruspalkka sai-
raalalisineen, mikäli hänet lääkintöhallituk-
sen hyväksymänä viransijaisena palkataan 
hoitamaan osastolääkärin virkaa (19.10. 
2920 §). 

Kaupunginhallitus oli 26.5. esittänyt lää-
kintöhallitukselle, että Röykän sairaalan 
viiden uuden sairaala-apulaisen palkkaami-
sesta aiheutuvat kustannukset hyväksyttäi-
siin valtionapuun oikeuttaviksi. Lääkintö-
hallitus oli 16.9. ilmoittanut hyväksyneensä 
valtionapuun oikeuttaviksi vain kahden sai-
raala-apulaisen palkkausmenot. 23.10. kau-
punginhallitus teki uuden esityksen kolmen 
sairaala-apulaisen ja viiden hoitoapulaisen 
palkkaamisen hyväksymisestä valtionapuun 
oikeuttaviksi kustannuksiksi. Lääkintöhalli-
tus oli 24.11. ilmoittanut hyväksyneensä 
valtionapuun oikeuttaviksi kustannuksiksi 
kolmen sairaala-apulaisen palkkaamisesta ai-
heutuvat kustannukset. Mainitut viranhalti-
jat oli jouduttu palkkaamaan työajan muut-
tumisen johdosta. Kaupunginhallitus päätti 
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merkitä tiedoksi lääkintöhallituksen pää-
tökset ja tyytyä niihin (5.10. 2779 §, 14.12. 
3531 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli hyväksynyt Röykän sairaalan keittiön 
toiminnallisen suunnitelman ja huonetila-
ohjelman kaupunginhallituksen esityksen mu-
kaisesti (9.3. 695 §). 

Psykiatriseen huoltotoimistoon päätettiin 
valtionapuasiain ratkaisua odottamatta pal-
kata yksi valtion A 29 palkkausluokkaan kuu-
luva tp. huoltolääkäri, yksi 25. pl:aan kuulu-
va tp. psykologi ja yksi 8. pl:n tilapäinen toi-
mistoapulainen (23.2. 543 §). 

Piritan sairaala ja Pukinmäen hoitokoti. 
Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lääkintö-
hallitukselle, että Piritan sairaala oli lopet-
tanut toimintansa 7.9. ja Pukinmäen hoito-
koti 10.6.1970. Mainittujen laitosten potilaat 
oli siirretty Hesperian sairaalaan (26.10. 
2990 §). 

Kaupunginhallitus oli 10.6. esittänyt lää-
kintöhallitukselle, että Piritan sairaalan sai-
raala-apulaisen palkkaamisesta aiheutuvat 
menot olisi hyväksytty valtionapuun oikeut-
taviksi. Lääkintöhallitus oli 19.11. ilmoitta-
nut, ettei se katsonut aiheelliseksi hyväksyä 
tehtyä ehdotusta (14.12. 3532 §). 

Tuberkuloosihuolto. Vtt von Martens ja 
Heikkinen ym. olivat v. 1962 tehneet 
aloitteen tuberkuloottisten toipilaiden ja po-
tilaiden asuntokysymyksen järjestämiseksi. 
Asuntojen tarpeen tyydyttämiseksi oli Hel-
singin uudet asuntolat Oy:n kanssa tehty 
sopimus, että yhtiö ottaa asuntoloihinsa 
myös sellaisia tuberkuloosipotilaita, joiden 
sairaus ei ole tarttuvassa vaiheessa, ja että 
asuntolassa suoritetaan vähintään kerran 
vuodessa kaikkien asukkaiden röntgenku-
vaus. Kaupunginhallitus kehotti kiinteistö-
lautakuntaa edelleen etsimään sopivia huo-
neistoja ko. potilaiden asuntolatarkoituk-
seen. Sairaalalautakuntaa kehotettiin tar-
vittaessa yhteistoiminnassa hoitolaitosten 
suunnittelutoimikunnan kanssa tutkimaan 
sanottujen asuntoloiden rakentamistarvetta 

ja mahdollisuuksia sekä laatimaan suunni-
telma sellaisesta korvausjärjestelystä, jolla 
edistettäisiin ja aktivoitaisiin potilaiden ja 
heidän omaistensa myönteistä suhtautumista 
avosairaanhoitoon sekä tekemään kaupun-
ginhallitukselle perusteltu esitys asiasta (23.3. 
850 §). 

Laakson sairaalaan päätettiin valtionapu-
asian ratkaisua odottamatta palkata yksi 
tp. puolipäivätoiminen farmaseutti (17) ja 
yksi tp. apulaisosastonhoitaja (14) sekä kaksi 
työsopimussuhteista toimintaterapeuttia (23. 
2. 543 §). 

Lääkintöhallitukselle oli v. 1967 esitetty, 
että sairaalaan 1.1.1970 palkattavien kahden 
toimintaterapeutin palkkamenot hyväksyt-
täisiin valtionapuun oikeuttaviksi kustan-
nuksiksi A 15 palkkausluokan ja siihen li-
säksi tulevien kolmen henkilökohtaisesti 
maksettavan palkkaluokan, eli A 18 palk-
kausluokan mukaan laskettuna. Lääkintö-
hallitus oli 24.6.1970 ilmoittanut esityksestä 
poiketen hyväksyneensä valtionapuun oi-
keuttaviksi kahden työsopimussuhteisen as-
kartelun ohjaajan toimen täyttämisestä aiheu-
tuvat kustannukset A 1 2 + 3 e l i A 1 5 palk-
kausluokan mukaan kertomusvuoden alusta 
lukien. Henkilökohtaiset palkanlisät ovat 
valtionapuun oikeutettuja vain niin kauan 
kuin parantolaopistosta kaupungin palve-
lukseen siirtyneet henkilöt ovat ko. toimissa. 
Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääkintö-
hallituksen päätökseen (17.8. 2224 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi v. 1968 Laak-
son sairaalan laajentamista koskevan perus-
tamissuunnitelman toiminnallisen suunnitel-
man ja huonetilaohjelman laatimistyön poh-
jaksi. Lääkintöhallitus oli pyytänyt suunni-
telmaa koskevan esityksen täydentämistä. 
Kaupunginhallitus päätti lähettää lääkintö-
hallitukselle hoitolaitosten suunnittelutoi-
mikunnan lausunnossa mainitut selvitykset 
ja ilmoittaa samalla katsovansa, että tähän-
astisen suunnittelutyön perusteella oli voitu 
selvästi osoittaa, että sairaalan vireillä oleva 
laajentaminen on mahdollista toteuttaa käy-

188 



2. Kaupunginhallitus 

tettävissä olevalla tontilla. Lääkintöhallitus 
oli 10.8. ilmoittanut hyväksyvänsä tontin 
sillä ehdolla, että rakennushallituksen lau-
sunnossa esitetyt näkökohdat otetaan huo-
mioon myös siltä osin, kuin niissä käsitellään 
poliisitalon sijoituksen uudelleen tutkimista, 
mistä on viimeistään luonnospiirustusten yh-
teydessä toimitettava lääkintöhallitukselle 
perusteltu selvitys. Lääkintöhallituksen il-
moitus merkittiin tiedoksi (23.2. 547 §, 31.8. 
2382 §). Suunnitelmien mukaan olisi Laakson 
sairaalaan tarkoitus rakentaa 212 sairaansi-
jaa pitkäaikaissairaita varten sekä tarvitta-
vat poliklinikka-ja toimenpidetilat. Sosiaali-
ja terveysministeriö mainitsi 26.10. antamas-
saan päätöksessä lääkintöhallituksen esittä-
neen ministeriölle kaupunginhallituksen ha-
kemuksen tässä vaiheessa hylättäväksi ja 
kaupunginhallituksen velvoittamista laati-
maan kokonaissuunnitelma yleissairaanhoi-
don järjestämisestä jaettuna erikoislääkäri-
ja yleislääkärijohtöisiin hoitomahdollisuuk-
siin, jolloin olisi otettava huomioon myös 
kunnalliskodin sairasosastossa ja vastaavissa 
sairaskodeissa järjestettävän sairaanhoidon 
vaikutus. Ministeriö oli kunnallisista yleis-
sairaaloista annetun lain 4 §:n 2 mom:n no-
jalla hylännyt hakemuksen, koska Helsingin 
kaupungilla oli katsottava olevan käytössään 
yleisen sairaanhoidon antamista varten riit-
tävästi sairaansijoja ja ottamalla toisaalta 
huomioon myös rakennettavaksi suunnitellun 
1 010 sairaansijaa käsittävän itäisen sairaa-
lan. Ministeriön päätös merkittiin tiedoksi 
(9.11. 3110 §). 

Laakson sairaalan läntisen potilasraken-
nuksen peruskorjaustyön suorittamista var-
ten kaupunginhallitus myönsi 3 034 600 mk 
(19.1. 159 §, 2.3. 628 §). 

Yleis jaosto hyväksyi sen toimenpiteen, 
että sairaanhoito-oppilaitos oli siirtänyt tai-
teilija Kuloveden kitaransoittajaa esittävän 
maalauksen Laakson sairaalan hallintoraken-
nukseen (yjsto 28.1. 5206 §). 

Tuberkuloositoimisto. Merkittiin tiedoksi 
lääkintöhallituksen ilmoitus, ettei se ollut 

hyväksynyt toimiston 10. pl:aan kuuluvan 
toimistoapulaisen viran muuttamisesta 11. 
pl:aan kuuluvaksi kanslistin viraksi aiheutu-
via kustannuksia valtionapuun oikeuttaviksi 
(23.3. 857 §). 

Tuberkuloottisten asuntolat. Kaupunginhal-
litus esitti v. 1968 lääkintöhallitukselle, että 
talossa Loviisankatu 6—8 sijaitseva 48 
paikkaa käsittävä tuberkuloottisten asuntola 
hyväksyttäisiin tuberkuloosilain 7 §:ssä tar-
koitetuksi tuberkuloosilaitokseksi. Lääkintö-
hallitus oli 28.1.1970 ilmoittanut, ettei mai-
nittua asuntolaa voitu pitää em. laissa tar-
koitettuna laitoksena. Asuntolan tarkoituk-
sena oli vain väliaikaisen asunnon varaami-
nen parantolahoidosta päässeille, ilman että 
toimintaan liittyisi kuntoutusta tai muuta 
jälkihoitoa. Ilmoitus ei näin ollen antanut 
aihetta toimenpiteisiin (16.3. 763 §). 

Hangonkadun hoitokoti. Kaupunginhallitus 
päätti, tyytyen lääkintöhallituksen päätök-
siin Hangonkadun hoitokodin v:n 1964— 
1968 sekä tuberkuloositoimiston v:n 1965 kun-
nossapito- ja käyttökustannusten valtion-
avustuksista, merkitä ne tiedoksi. Vähen-
nykset koskivat palkkoja ja perustamiskus-
tannuksia (9.2. 390 §). 

Meltolan sairaala. Sen jälkeen kun kau-
punki oli myynyt omistamiaan hoitopaikka-
osuuksia Raaseporin tuberkuloosipiirin kun-
tainliiton keskusparantolassa Espoolle ja Por-
voolle, oli liittohallitus lähettänyt uuden 
osuustodistuksen, jonka mukaan kaupunki 
omistaa Meltolan sairaalassa 43 hoitopaikka-
osuutta. Merkittiin tiedoksi (22.6. 1878 §). 

Tuberkuloosipiirin ohjesääntöluonnoksesta 
annettava lausunto. Tuberkuloosipiirien Liiton 
johtokunnan asettama sääntötoimikunta il-
moitti johtokunnan v. 1969 valtuuttaneen 
toimikunnan pyytämään tuberkuloosipiirien 
kuntainliittojen liittohallitusten lausunnot 
toimikunnan valmistelemasta tuberkuloosi-
piirin ohjesääntöluonnoksesta. Kaupungin 
tuberkuloosipiirin johtavan lääkärin käsi-
tyksen mukaan ei ohjesääntöluonnos sellai-
senaan sovi Helsingin kaupungin tuberkuloo-
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sipiirin ohjesäännöksi eikä ainakaan tässä 
vaiheessa ole aihetta ryhtyä uusimaan kau-
pungin tuberkuloosipiirin ohjesääntöä tältä 
pohjalta. Sairaalalautakunta yhtyi johtavan 
lääkärin lausuntoon ja mainitsi lisäksi, että 
kun Helsingin kaupunki yleisestä valtakun-
nallisesta käytännöstä poiketen muodostaa 
oman tuberkuloosipiirinsä, jolla pääkaupun-
gin erikoisolosuhteista johtuen on omat eri-
tyisongelmansa, ja kun myös piirin hallinto-
organisaatio poikkeaa yleisestä käytännöstä, 
ei ohjesääntöluonnos sellaisenaan sovellu 
pääkaupungin olosuhteisiin. Nykyinen ohje-
sääntö oli tullut voimaan v:n 1965 alusta 
lukien eikä suurestikaan poikennut malli-
ohjesäännöstä. Kaupunginhallitus päätti an-
taa ohjesääntöluonnoksesta sairaalalautakun-
nan esityksen mukaisen lausunnon (2.2. 
298 §). 

Jäsenmaksu. Yleisjaosto kehotti rahatoi-
mistoa suorittamaan Tuberkuloosipiirien Lii-
ton kertomusvuoden jäsenmaksun 6 403 mk 
(yjsto 13.5. 6135 §) ja Paikallissairaalain-
liiton kertomusvuoden jäsenmaksun 31 142 
mk (yjsto 25.2. 5447 §). 

Sairaanhoito-oppilaitokseen päätettiin 
hankkia 3 053 mk:n hintainen Eiki ST 
-merkkinen 16 mm:n elokuvaprojektori (yjsto 
8.4. 5779 §). 

Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto käsit-
telivät kertomusvuonna eräitä sairaalain 
vahingonkorvauksia koskevia asioita. 

Yliopistollinen keskussairaala. Lääkintö-
hallitus oli v. 1968 lähettänyt kaupunginhalli-
tukselle kirjelmän, joka koski Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan ja kaupungin 
paikallissairaaloiden välistä yhteistyötä. Sai-
raalalautakunta ja hoitolaitosten suunnitte-
lutoimikunta olivat antaneet asiasta lausun-
tonsa, jotka kaupunginhallitus lähetti lää-
kintöhallitukselle. Lääkintöhallitus oli hank-
kinut asiasta myös Helsingin yliopistollisen 
keskussairaalaliiton liittohallituksen lausun-
non, jonka mukaan sellaisten potilaiden, jot-
ka eivät enää tarvitse yliopistollisen keskus-
sairaalan tasoista sairaalahoitoa, siirtäminen 

keskussairaalasta muihin sairaaloihin, huol-
tolaitoksiin ja kotihoitoon tuottaa jatkuvasti 
vaikeuksia. Lääkintöhallitus totesi tämän 
johdosta, että kaupungin asukkaille varattuja 
sairaanhoitomahdollisuuksia ei käytetä hy-
väksi siten kuin yleissairaalalaitoksen por-
rastus edellyttää. Tämä aiheuttaa sen, että 
valtionapua joudutaan virheellisesti sairaan-
hoitoon sijoitetuista potilaista aiheutuviin 
kustannuksiin maksamaan yliopistollisista 
keskussairaaloista voimassa olevien perustei-
den mukaan. Kun nämä perusteet ovat kor-
keammat kuin paikallissairaalan osalta voi-
massa olevat, aiheuttaa sairaaloiden porras-
tuksen noudattamatta jättäminen valtiolle 
ylimääräisiä kustannuksia. Epäkohtien pois-
tamiseksi kaupungin tulisi ryhtyä toimen-
piteisiin pitkäaikaisten sairaiden hoitoon käy-
tettävien sairaansijojen keskittämiseksi sai-
raalahallinnon alaisuuteen sekä riittävien 
mahdollisuuksien varaamiseksi sosiaaliviran-
omaisille huolehtia hoivaa tarvitsevista. Lää-
kintöhallitus kehotti kaupunginhallitusta kii-
reellisesti ryhtymään toimenpiteisiin kau-
pungin paikallissairaaloiden oh j esäänt ö j en 
muuttamiseksi siten, että ylilääkäreiden ot-
taessa potilaita sairaalaan noudatetaan kun-
nallisista yleissairaaloista annettuun lakiin 
sisältyviä periaatteita sairaalalaitoksen por-
rastuksesta. 

Kaupunginhallitus päätti esittää lausunto-
naan lääkintöhallitukselle, 

ettei kunnallisista yleissairaaloista annet-
tuun lakiin sisältyviä sairaalalaitoksen por-
rastusta koskevia periaatteita voitu pitää 
yksiselitteisinä ja selvinä huomioon ottaen 
lisäksi huoltoapulain säännökset; 

ettei Helsingin yliopistollisessa keskussai-
raalassa olevien pitkäaikaisten helsinkiläis-
potilaiden määrää voitu pitää kaupungin 
väestön ikärakenteen huomioon ottaen koh-
tuuttoman suurena; 

että tilanne näiden potilaiden osalta on 
helpottumassa huomioon ottaen, että kesällä 
1970 valmistuneeseen Myllypuron sairas-
kotiin voidaan sijoittaa osa keskussairaalas-
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sa olevista pitkäaikaispotilaista ja että suun-
nitelmien mukaan Laakson sairaalaan on 
tarkoitus rakentaa n. 200 pitkäaikaissairaan-
sijaa sekä että ns. uudentyyppisiä vanhain-
kotipaikkoja valmistuu ensiksi Kontulan 
vanhainkotiin sekä 

että kaupungin taloussuunnitelman mu-
kaan pitkäaikaissairaansijojen ja vanhain-
kotipaikkojen määrät lisääntyvät vuoteen 
1980 mennessä enemmän kuin vanhusten 
määrä. 

Lääkintöhallitukselle päätettiin lisäksi il-
moittaa, että kaupunginhallitus oli 8.12.1969 
asettanut komitean laatimaan yleissuunnitel-
man toimenpide-ehdotuksineen pitkäaikais-
sairaiden hoidon vastaisesta järjestelystä 
sekä huoltolautakunnan, sairaalalautakun-
nan ja terveydenhoitolautakunnan yhteis-
toiminnan tehostamisesta pitkäaikaissairai-
den osalta. 

Edelleen kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa katsovansa, että pitkäaikaista sairaan-
hoitoa tarvitsevien potilaiden aiheuttamien 
ongelmien ratkaisemista ajatellen olisi erit-
täin tärkeätä, että Helsingin yliopistollisen 
keskussairaalaliiton piirissä hyväksyttäisiin 
myös näiden potilaiden huomioon ottaminen 
lääkärien koulutuksessa, jotta valmistuvat 
lääkärit tutustuisivat jo opiskeluaikanaan 
myös siihen potilasainekseen, josta koostuu 
suurin hoidon tarpeessa oleva potilasryhmä 
(31.8. 2385 §). 

Rahatoimistoa kehotettiin suorittamaan 
viimeistään 24.11. mennessä lääkintöhalli-
tuksen 24.8. päivätyn laskun mukaisesti 
Helsingin yliopistollisen keskussairaalan hoi-
topaikkoihin v. 1969 käytetyistä perustamis-
kustannuksista kaupungin varaamien sai-
raansijojen osalta 26 418 mk pidättämällä 
kaupungille oikeus suorittaa maksun tar-
kistus, mikäli myöhemmin suoritettavat yk-
sityiskohtaiset kirjanpito- ja muut tarkistuk-
set antavat siihen aihetta sekä keskussairaa-
laliitolle suoritettava pääomamenojen kerto-
musvuoden III ja IV maksuerä, yht. 

1 261 607 mk viimeistään 30.6. mennessä 
(14.9. 2547 §, 23.3. 855 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Hel-
singin yliopistollisen keskussairaalan liitto-
hallitukselle, ettei sillä ollut huomauttamista 
Lapinlahden sairaalan alueella sijaitsevan 
asuinrakennuksen peruskorjaamisen osalta 
(5.1. 21 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli 
kumonnut Helsingin yliopistollisen keskus-
sairaalaliiton liittohallituksen päätöksen 
asiassa, joka koski nti Taimi Tyyskän vali-
tusta asiakirjojen julkisuudesta ja palautta-
nut asian liittohallituksen uudelleen käsitel-
täväksi (20.4. 1117 §, ks. v:n 1969 kert. 
s. 203). 

Laamanni Einar Cavoniukselle päätettiin 
suorittaa 6 800 mk palkkiona Helsingin 
yliopistollisen keskussairaalan rakennuskus-
tannuksia koskevan valitusasian hoitamisesta 
(yjsto 26.8. 6918 §). 

Merkittiin tiedoksi Helsingin yliopistolli-
sen keskussairaalaliiton liittohallituksen il-
moitus eräistä hallintoelinten vaaleista (23.11. 
3276 §). 

Geriatrian tieteellisen tutkimustyön tehosta-
mista ja laajentamista koskeva esitys. Kaupun-
ginhallitus päätti huoltolautakunnan esityk-
sestä esittää Helsingin yliopistolle, että ge-
riatrian tieteellistä tutkimustyötä tehostet-
taisiin ja laajennettaisiin sekä että geriatrian 
käytännön opetus sisällytettäisiin Helsingin 
yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ope-
tusohjelmaan (22.6. 1875 §). 

Helsingin Lastenlinna. Kaupunginhallitus 
kehotti rahatoimistoa suorittamaan Helsingin 
Lastenlinnan kuntainliiton lähettämien las-
kujen mukaisesti Mannerheimin Lastensuoje-
luliitolle maksettavan pääomalyhennyksen 
I I I erän, 58 705 mk ja Lastenlinnan kiinteis-
tön kauppahinnalle laskettavan koron, 44 615 
mk (28.12. 3682 §). 

Kellokosken sairaala. Kaupunginhallitus 
päätti, että valtuuston 29.4.1970 tekemän 
päätöksen mukaisesti Orimattilan kunnalle 
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luovutetaan enintään 15, Helsingin maalais-
kunnalle enintään 10 ja Keravan kaupungille 
enintään viisi kaupungin käytössä olevista 
Kellokosken sairaalan sairaansijoista 18 469 
mk:n hinnasta sairaansijaa kohti siten, et tä 
omistus- ja hallintaoikeus myytyihin sai-
raansijoihin siirtyy ostajalle 31.12.1970 ja 
muutoin asiamiestoimiston esittämillä eh-
doilla (14.12. 3534 §). 

Asiamiestoimisto mainitsi, e t tä eräs v. 
1968 Helsingissä henkikirjoitettu henkilö, 
joka muutt i perheineen 18.8.1968 Saviolle, 
oli 8.10.1968 otettu hoidettavaksi Kellokos-
ken sairaalaan, josta hän pääsi kotiin 
18.4.1969. Potilas oli v. 1968 ollut hoidetta-
vana Helsingin kaupungin hoitopaikalla ja 
v:n 1969 alusta Keravan kauppalan hoito-
paikalla. Kauppalan sosiaalilautakunta oli 
esittänyt lääninhallitukselle, että potilas 
määrättäisiin kaupungin hoitopaikalle, koska 
hänen kotipaikkansa hoitoon tullessa oli 
ollut Helsinki. Potilas oli itse suorittanut sai-
raalakustannuksensa ja kaupunki oli suorit-
tanut hänen kannatusmaksunsa v:n 1968 
osalta. Keravan kauppala oli maksanut poti-
laan kannatusmaksun v:n 1969 osalta, koska 
hänen henkikirjoituspaikkansa v. 1969 oli 
ollut Keravan kauppala. Ylikäyttomaksun 
periminen kaupungin osalta ei voinut tulla 
kysymykseen, koska kaupungilla ei ole ollut 
ylikäyttöä Kellokosken sairaalassa. Kaupun-
ginhallitus päätt i selityksessään lääninhalli-
tukselle esittää, että kauppalan sosiaalilau-
takunnan esitys hylättäisiin (2.3. 629 §). 

Syöpäsäätiö. Kaupunginhallitus hyväksyi 
Syöpäsäätiön esittämän toimintasuunnitel-
man Helsingin kaupungissa toimitettavista 

syöpätautien yleisistä varhaistoteamis-, tar-
kastus- ja torjuntatoimenpiteistä v. 1970 
siten, et tä mahdollisuuksien mukaan ja käy-
tettävissä olevien määrärahojen puitteissa 
joukkotarkastustoiminta ulotetaan käsittä-
mään myös 30 v. täyt tävät naiset. Toimen-
piteet olisi toteutettava yhteistoiminnassa 
kaupungin ao. virastojen, laitosten ja hallin-
toelinten kanssa sekä terveydenhoitoviraston 
valvonnan alaisena. Joukkotarkastuksen suo-
rittamiseen myönnettiin v:n 1969 talousar-
vioon ao. tarkoitukseen merkityn määrära-
han käyt tämät tä jäänyt osa, 67 047 mk, sekä 
kertomusvuoden talousarvioon merkitty mää-
räraha, 138 000 mk. Vuoden 1967 ja 1968 
talousarvioihin ko. tarkoitukseen merkitty-
jen määrärahojen käyt tämät tä oleva osa 
saatiin käyt tää mainituista joukkotarkas-
tuksista aiheutuneiden v:n 1969 menojen 
suorittamiseen (19.1. 162 §). 

Päätettiin, että enintään 10 henkilöä hoito-
laitosten suunnittelutoimistosta sai osallistua 
Santasalo-Sohlberg Oy:n järjestämään Lah-
den kaupunginsairaalan tutustumistilaisuu-
teen (yjsto 29.4. 6006 §). 

Vainajain muiston kunnioittaminen. Yleis-
jaosto oikeutti sairaalalautakunnan käytet-
tävissään olevilla määrärahoilla hankkimaan 
seppeleen prof. Lars Hagelstamin hautajai-
sissa kaupungin puolesta laskettavaksi (yjsto 
28.1. 5217 §). Kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista myönnettiin vielä yht. 
250 mk ylilääk. Erkki Lehtosuon hautajai-
sissa kaupungin ja Helsingin mielisairaan-
hoitopiirin puolesta lasketuista seppeleistä 
aiheutuneisiin kustannuksiin (yjsto 11.3. 
5565 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Puistojen järjestyksen valvontaa ja sata-
mien turvallisuuden tehostamista koskeva 
asia, ks. poliisilaitos. 

Osa-aikatyössä työsuhteessa olevien sairaan-
hoitajien, apuhoitajien ja lastenhoitajien palk-
kausperusteet, ks. sairaalat. 

Vanhustenhuoltolaitoksiin perustettujen va-
kinaisten virkojen täyttäminen. Kaupungin-
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