
1. Kaupu nginvaltu u sto 

lintoon jäävä kalliosuoja sekä että ao. kiin-
teistöiltä ja kalliosuojan käyttäjil tä peritään 
kaupungin vahvistamien perusteiden mukai-
nen korvaus (8.12. 760 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töi-
den lautakunnan käyttämään v:n 1970 ta-
lousarvion pääomamenoihin tilille Väestön-
suojat Dagmarinkadun kalliosuojan louhinta-
työhön merkitystä siirtomäärärahasta 
150 000 mk sekä v:n 1968 vastaavalle tilille 
Kastelholmantien väestönsuojaa varten mer-
kitystä määrärahasta 27 758 mk Strömber-
gintien väestönsuojan rakennustyöhön (27. 
10. 664 §,8.12. 761 §). 

Valtiolliset vaalit. Kaupunginvaltuusto va-
litsi v:n 1970 kansanedustajien vaaleja var-
ten asetettuun keskusvaalilautakuntaan neljä 
uut ta jäsentä (10.11. 680 §, 24.11. 712 §). 

Valtuusto päätti , että Helsingin kaupun-
kiin asetetaan 23 vaalitoimikuntaa v. 1972 
toimitettavien kansanedustajien vaalien joh-
dosta sairaaloissa ja eräissä huoltolaitoksissa 
järjestettävää ennakkoäänestystä varten. 
Kaupunginvaltuusto nimesi myös vaalitoimi-
kuntien jäsenet (24.11. 718, 719 §, 15.12. 
795 §). 

Samaten kaupunginvaltuusto päätti valita 
henkilöt tammikuun 2 ja 3 p:nä 1972 toimi-
tettavien kansanedustajien vaalien vaalilau-
takuntiin (8.12. 747 §, 15.12. 796 §). 

Vaalitoimikuntien työskentelyolosuhteiden 
hepottamisesta 10.11. tekemässään aloittees-
sa vt Matvejew ym. kiinnittivät huomiota sii-
hen, että kiertävät vaalitoimikunnat, joiden 
tehtävänä oli huolehtia vaalitoimituksista 
hoitolaitoksissa, vanhainkodeissa ja sairaa-
loissa, olivat v. 1970 toimitettujen kansan-
edustajien vaalien aikana joutuneet työsken-
telemään erittäin vaikeissa olosuhteissa. Tä-
mä aiheutti erehdyksiä äänestyksen toimitta-
misessa ja antoi aihetta valituksiin. Tämän 
vuoksi olisi vaalitoimikunnille, jotka v. 1972 
toimittavat kansanedustajain ja kunnallis-
vaalit mainituissa laitoksissa, järjestettävä 
siedettävämmät työskentelyolosuhteet. Kau-
punginhallitus ilmoitti, et tä aloitteessa mai-
nit tua ennakkoäänestystä varten oli asetettu 
14 vaalitoimikuntaa, mikä määrä oli osoit-
tautunut riittämättömäksi. Vaalitoimikun-
tien tuli lisäksi käydä kussakin niille määrä-
tyssä laitoksessa ennakkoäänestykselle vara-
tun ajan kuluessa kolme eri kertaa, kun aikai-
semmin voimassa olleen lain mukaan äänes-
tys oli toimitettu yhtenä päivänä. Saatujen 
kokemusten perusteella vaalitoimikuntia oli 
ehdotettu asetettavaksi 23. Valtuusto katsoi 
lausunnon riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (24.11. 734 §). 

3. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden- sekä sairaanhoito 
sairaalain ulkopuolella 

Terveydenhoitolautakunnan ohjesäännön 
muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätt i 
muut taa Helsingin kaupungin terveyden-
hoitolautakunnan ohjesäännön 5 §:n, joka 
koski lautakunnan käsiteltävien asioiden val-
mistelua ja käsittelyä (9.6. 411 §, kunn. as. 
kok. nro 91). 

Terveydenhoito viraston johtosäännön muut-
taminen. Kaupunginvaltuusto päät t i muut-

taa Helsingin kaupungin terveydenhoitovi-
raston johtosäännön 32, 36 ja 55 §:t, jotka 
koskivat terveydenhuolto-osaston, neuvola-
ylilääkärin ja kouluterveydenhoito-osaston 
tehtäviä (9.6. 411 §, kunn. as. kok. n:o 92). 

Ammattientarkastustoimiston 21. pl:aan 
kuuluvaan ammattientarkastajan virkaan 
valittiin 1.6.1971 alkavaksi viisivuotiskau-
deksi tavanomaisilla ehdoilla ins. Kari Aito-
maa. Vaalista päätettiin ilmoittaa valtion 
ammattientarkastuksen I piirille (26.5. 359 
§)· 
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Kotisairaanhoitotoimistoon päätettiin 1.1. 
1972 lukien perustaa seuraavat uudet virat: 
kaksi kotilääkintävoimistelijan virkaa (14. pl), 
viisi laboratoriohoitajan virkaa ja yksi 
röntgenhoitajan virka (13.) sekä kolme toi-
mistoapulaisen virkaa (8.) (9.6. 384 §). 

Aluelääkärit. Muuttaen aluelääkärien palk-
kioiden korottamisesta v. 1964 ja 1966 teke-
miään päätöksiä kaupunginvaltuusto mää-
räsi, että aluelääkärin vastaanotolla peritään 
15.9.1971 lukien 14.1.1971 tehtyyn kunnalli-
seen yleiseen virkaehtosopimukseen liittyvän, 
kunnallislääkäreitä koskevan pöytäkirjan ja 
siihen sisältyvän kunnallislääkäritaksan mu-
kaisesti ensimmäisestä käynnistä 7 mk ja 
uusintakäynnistä 3.50 mk sekä maksut lää-
kärintodistuksista ja -lausunnoista kunnallis-
lääkäritaksan mukaisesti (1.9. 521 §, kunn. 
sa kok. n:o 12.5). 

Kouluterveydenhoito-osastoon päätettiin 1.1. 
1972 lukien perustaa 21. pl:n puheterapeutin 
virka (9.6. 384 §). 

Kouluhammashoitolaitos. 23.12.1970 solmi-
tun virkaehtosopimuksen 1 §:n 3 kohdan mu-
kaisesti kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 
Helsingin kaupungin kouluhammashoitolai-
toksen johtosäännön 14 §:n 1 mom:n 1.1.1971 
lukien. Muutos koski laitoksen viranhaltijain 
työaikaa (13.1. 30 §, kunn. as. kok. n:o 6). 

Maidontarkastamo. Avoinna olleeseen 29. 
pl:n viidennen kaupungineläinlääkärin eli 
tarkastavan eläinlääkärin virkaan valittiin 
tavanomaisilla ehdoilla eläinlääket. lis. Mau-
no Hyytiäinen (26.5. 358 §). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion ja 
salmonellaosaston talon Helsinginkatu 24 vii-
dennessä kerroksessa olevan huoneiston muu-
tostöiden loppuun suorittamista varten kau-
punginvaltuusto myönsi 110 000 mk v:n 1968 
talousarvion pääomamenoihin poliisitaloa 
varten merkitystä määrärahasta (23.6. 453 §). 

Sairaalat 

Ravitsemusterapeutin viran perustamisesta 
kaupungin sairaaloihin tekivät vt Juhola ym. 
13.1. aloitteen, jossa kiinnitettiin huomiota 
ravinnon merkitykseen ihmisen terveyden 
hoidossa. Tarkoituksenmukaisella ravinnolla 
voidaan ennalta ehkäistä eräitä sairauksia ja 
joidenkin sairauksien hoidossa taas ruoka-
valiolla on ratkaiseva merkitys. Monet ravit-
semusvirheistä kärsivät ihmiset eivät riittä-
vän informaation puutteessa kiinnitä riittä-
västi huomiota ruokavalioonsa. Tarkoin 
suunniteltu ruokavalio on tarpeen mm. so-
keritauti-, munuais- ja maksavauriopotilaille. 
Sairaaloissa ei kuitenkaan ole ainoatakaan 
ravitsemusterapeutin virkaa. Terapeutit voi-
sivat yhteistyössä lääkärien kanssa antaa te-
hokasta apua em. sairauksista kärsiville. Jos 
jokaiselle ruokavaliota tarvitsevalle potilaalle 
laadittaisiin yksityiskohtaiset ohjeet, joita 
hän kotioloissa noudattaisi, voitaisiin ehkä 
siirtää avohoitoon osa potilaista ja lyhentää 
sairaalahoitoa tarvitsevien jonotusaikaa. Sai-
raalalautakunta mainitsi, että kaupungin-
hallituksen asettama sairaalaruokakomitea 
oli tutkinut asiaa v. 1957-1961. Komitean 
ehdotuksesta lautakunta esitti tällaisen asian-
tuntijan palkkaamista ja kaupunginvaltuusto 
sisällytti v:n 1971 talousarvioon määrärahan 
ravintokonsultin palkkaamiseksi sairaalatoi-
men laitoksia varten. Sairaalaviraston kerto-
musvuoden toimintasuunnitelmaan sisältyy 
kaupungin sairaaloiden ruokajärj estelyjen 
kehittäminen. Ravintokonsultti tulee toimi-
maan kiinteässä yhteistyössä ruokakysymyk-
siä hoitavien lääkärien, sairaanhoitajien ja 
ennen kaikkea emäntien ja talouspäälliköiden 
kanssa. Ravitsemukseen liittyvät kehittämis-
tehtävät sisältyvät lautakunnan työohjel-
maan ja tullaan siitä aikanaan tekemään tar-
vittavat esitykset. Kaupunginvaltuusto ke-
hotti kaupunginhallitusta ryhtymään toimen-
piteisiin ravitsemusterapeutin viran perusta-
miseksi kaupungin sairaaloihin (13.1. 48 §, 
7.4. 259 §). 
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Auroran sairaala. Kaupunginvaltuusto oi-
keutti kaupunginhallituksen tekemään Hel-
singin yliopiston kanssa sopimuksen Auroran 
sairaalan käyttämisestä yliopiston kliinisen 
epidemiologian opetukseen 5-vuotiskaudeksi 
1.1.1971 lukien entisin ehdoin (9.6. 410 §). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi rakennus-
viraston laatimat, Auroran sairaalan lasten-
psykiatrian osastorakennusta koskevat 17.5. 
1971 päivätyt luonnospiirustukset n:o 1-10 
(13.10. 620 §). 

Marian sairaala. Kaupunginvaltuusto 
päätti, että Lauttasaaren yhteiskoulun enti-
seen koulurakennukseen saadaan järjestää 
n. 100 sairaansijaa käsittävä Marian sairaalan 
hoito- ja kuntoutusosasto pitkäaikaispotilai-
ta varten. Samalla kaupunginvaltuusto päät-
ti, että koulurakennuksen ottamisesta sai-
raalakäyttöön aiheutuvat muutos- ja perus-
korjaustyöt suoritetaan odottamatta ratkai-
sua valtionapuasiassa (23.6. 450 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalauta-
kunnan tekemään Virkamiesliiton kanssa 
seuraavan sopimuksen Ahtelan toipilaskodin 
käyttämisestä kaupungin sairaalain toipilas-
kotina 1.1.1972 alkaen: 

S o p i m u s 

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

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

2) Kaupunki sijoittaa toipilaskotiin sa-
manaikaisesti hoidettaviksi enintään 33 toipi-
lasta niin pitkäksi aikaa kuin Marian sairaala 
määrää. Toipilaat eivät suurimmalta osalta 
saa olla vuodepotilaita eivätkä tarttuvaa tau-

tia sairastavia ja heidän on alistuttava Ahte-
lan toipilaskodin järjestyssääntöihin. 

3) Hoitoon sisältyy täysi ylläpito hoidon 
edellyttämine dieettiruokinsen. 

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

5) Liitto palkkaa toipilaskotiin sairaanhoi-
tajatyövoimaa siten, että koulutettu sairaan-
hoitaja on paikalla kaikkina vuorokauden-
aikoina, minkä lisäksi liitto palkkaa yhden 
kokopäivätoimisen apuhoitajan viideksi päi-
väksi viikossa. 

6) Marian sairaala vastaa toipilaiden kul-
jetuksesta toipilaskotiin ja sieltä pois sekä 
huolehtii sosiaalihoitajan toimialaan kuulu-
vista tehtävistä. 

7) Korvauksena toipilaiden hoidosta kau-
punki maksaa liitolle 1.1.1972 lukien 36 mk 
hoitopäivältä. 

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

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

Tämä sopimus, jota on tehty kaksi yhtä-
pitävää kappaletta, yksi kummallekin asian-
osaiselle, on voimassa 1.1.1972 lukien tois-
taiseksi, ellei sitä puolin tai toisin irtisanota. 
Irtisanomisaika on kolme kuukautta (27.10. 
661 §). 

Kaupunginhallitus oikeutettiin tekemään 
Boijen sairaala Ky., J. Meyer & Kumpp:n 
kanssa seuraava sopimus sanotun sairaalan 
10 sairaansijan käyttämisestä: 

S o p i m u s 

Helsingin kaupunki, jota jäljempänä kut-
sutaan kaupungiksi, ja Boijen sairaala Ky., 
J. Meyer & Kumpp., jota jäljempänä kutsu-
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taan sairaalaksi, ovat tehneet seuraavan so-
pimuksen sairaansijojen vuokraamisesta: 

1) Sairaala luovuttaa kaupungille Marian 
sairaalan käyttöön kymmenen (10) sairaan-
sijaa pääasiallisesti jatkohoitoa tarvitseville 
kirurgisille naispotilaille. 

2) Sairaala luovuttaa mainitut sairaansijat 
kalustoineen ja hoitovälineineen sekä vuode-, 
liina- ja potilasvaatteineen. 

3) Sairaala palkkaa tarpeellisen hoitohen-
kilökunnan ja sairaala-apulaiset, mutta ei 
lääkärityövoimaa, josta kaupunki huolehtii. 

4) Sairaala antaa tässä sopimuksessa tar-
koitetuille potilaille sairaalansa normaalin 
potilas- ja dieettiruoan, vaatteiden pesun, 
hoito- ja puhdistustarvikkeet, lämmön, valon 
ja veden sekä puhelimen käyttöoikeuden. 

5) Kaupunki suorittaa korvauksena edellä 
1-4 kohdassa mainituista palveluksista ja 
hoidosta 63 mk hoitopäivältä siten, että kor-
vaus suoritetaan aina vähintään yhdeksästä 
(9) sairaansijasta. Vuokra maksetaan kuu-
kausittain ennen kunkin kuukauden 25 päi-
vää Helsingin Osakepankin Bulevardin kont-
torissa olevalle sairaalan shekkitilille. Mikäli 
kaikki kymmenen sairaansijaa ovat olleet so-
pimuksen tarkoittamassa käytössä, makse-
taan lopullinen korvaus kultakin kuukau-
delta välittömästi sen jälkeen, kun sairaala 
on toimittanut potilasluettelon sairaalaviras-
ton talousosastolle. 

6) Kaupunki huolehtii Marian sairaalan 
välityksellä potilaiden tarvitsemista lääk-
keistä sekä tarpeellisista laboratorio- ja 
röntgentutkimuksista sekä sosiaalihoitajan 
toimialaan kuuluvista tehtävistä. 

7) Mikäli potilaiden hoito poikkeustapauk-
sessa edellyttää sairaalan leikkaussalin käyt-
töä, maksaa kaupunki siitä sairaalalle eri 
korvauksen yksityissairaaloissa sovelletun 
taksan mukaisesti. 

8) Sairaankuljetukset, jotka kohdistuvat 
tämän sopimuksen tarkoittamille sairaansi-
joille, kustantaa kaupunki ja niistä huolehtii 
Marian sairaala. 

9) Potilaat suorittavat saamastaan hoi-
dosta voimassa olevan taksan mukaisen mak-
sun, joka kuuluu kaupungille. Sairaala huo-
lehtii potilaskirjanpidosta ja potilasmaksujen 
perimisestä Marian sairaalan antamien ohjei-
den mukaisesti. 

10) Kaupungille vuokrattujen sairaansijo-
jen hallinnollinen valvonta kuuluu ilman eri 
korvausta sairaalan johtavalle lääkärille. Näi-
den sairaansijojen lääketieteellisestä valvon-
nasta vastaa Marian sairaala. 

Tämä sopimus, jota on tehty kaksi yhtä-
pitävää kappaletta, yksi kummallekin asian-
osaiselle, on voimassa 1.1.1972 lukien toistai-
seksi, ellei sitä puolin tai toisin irtisanota. 
Irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti hyväk-
syä seuraavan toivomusponnen: Hyväksyes-
sään kaupunginhallituksen esityksen kau-
punginvaltuusto kehottaa kaupunginhalli-
tusta selvittämään eräiden kirurgisten sai-
rauksien ylipitkien hoitoaikojen syyt ja etsi-
mään keinoja sairaaloiden työn tehostami-
seksi (10.11. 696 §). 

Hesperian sairaala. Kaupunginhallitus il-
moitti 22.12.1969 Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitolle kaupungin vuokraavan Sibeliuk-
senkadun ja Ruusulankadun rajoittamalle 
tontille rakennettavasta rakennuksesta (ter-
veyskeskuksesta) n. 400 m2:n suuruiset huo-
netilat erikoispoliklinikkaa ja sen yhteydessä 
toimivaa vuodeosastoa varten. Sairaalalauta-
kunta oli todennut sanottujen huonetilojen 
sopivan sijaintinsa puolesta esittäin hyvin 
erilliseksi, Hesperian sairaalaan kuuluvaksi, 
huumausaineita väärinkäyttävien nuorten 
hoitopaikaksi. Kaupunginvaltuusto päätti, 
että Hesperian sairaalaan järjestetään poli-
klinikan ja sairaansijoja käsittävä, päihde-
oireita potevien nuorten avohoito- ja osasto-
yksikkö (26.5. 360 §). 

Nikkilän sairaala. Kaupunginvaltuusto 
päätti korottaa Nikkilän sairaalan perhe-
hoitopotilaista hoitokodin pitäjille ruokame-
noista ja muista sekalaisista menoista suori-
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tettavaa maksua 5 % sekä huoneen vuok-
rauksesta suoritettavaa maksua ja hoitorahaa 
10 % 1.1.1971 alkaen (10.2. 114 §). 

Sairaalan yöylihoit. Kyllikki Virralle pää-
tettiin suorittaa 1.10.1970 lukien henkilökoh-
taisena palkanlisänä takuupalkkaluokkien 
A20 ja AI9 mukaisten palkkojen erotus, niin 
kauan kuin hän hoitaa sanottua virkaa (29.9. 
589 §). 

Laakson sairaala. 'Kaupunginvaltuusto oi-
keutti kaupunginhallituksen tekemään Hel-
singin yliopiston kanssa sopimuksen Laakson 
sairaalan yhden osaston käyttämisestä yli-
opiston keuhkosairauksien opetukseen 5-
vuotiskaudeksi 1.1.1971 lukien entisin ehdoin 
(9.6. 410 §). 

Parantolaopiston johtokunta oli päättänyt 
opiston toiminnan lopettamisen johdosta, 
että opiston hallussa oleva tri Eva Seger-
strålen rahasto siirretään Laakson sairaalalle. 
Toimenpide perustui rahaston sääntöjen 
3 §:ään, jonka mukaan, »jos rahaston toiminta 
lakkaa, jätetään sen varat Helsingin Tuber-
kuloosisairaalan käytettäväksi sen tarkoitus-
ta vastaavalla tavalla.» Koska rahatoimiston 
käytössä on rahastoja, joiden varojen ylijää-
mästä on käytettävä vuosittain enintään 
puolet tuberkuloosin vastustamistyöhön, olisi 
lautakunnan mielestä tarkoituksenmukaista 
yhdistää varat tällaiseen lahjoitusrahastoon. 
Kaupunginvaltuusto päätti ottaa vastaan 
Parantolaopiston hallassa olevan, tri Eva 
Segerstrålen toimintansa lopettaneen rahas-
ton pääoman, 612.15 mk, ja määrätä sen lii-
tettäväksi Charlotte Askolinin rahasto -nimi-
sen lahjoitusrahaston pääomaan (10.2. 113 §). 

Helsingin Koronaarirekisterin toiminta. Hel-
singin Koronaarirekisteri oli ilmoittanut ole-
vansa organisaatio, jonka tarkoituksena on 
kerätä tietyltä alueelta tietoja sydäninfarktin 
esiintymisestä, siihen liittyvästä kuolleisuu-
desta ottaen erityisesti huomioon äkkikuole-
mat, sen vaatimasta ensiavusta ja koko sai-
raanhoito-organisaation tehokkuudesta sekä 
tautiin liittyvästä kuntoutuksen tarpeesta ja 
taudin sosiaalisista vaikutuksista. Päämää-

ränä on, että rekisteri muodostaisi elimen, 
jonka ympärille kunnallinen sydän- ja veri-
suonitautien ennalta ehkäisevä hoito-ohjelma 
sekä erilaiset ensiavun, sairaanhoidon ja kun-
toutuksen tehostamiseen tähtäävät toimen-
piteet voitaisiin rakentaa. Helsingin Koro-
naarirekisteri on aloittanut toimintansa 1.9. 
1969 Suomen Sydäntautiliiton aloitteesta ja 
kansaneläkelaitoksen rahoittamana. Kansan-
eläkelaitos ei kuitenkaan ole halukas pysy-
västi tukemaan ainoastaan paikallisia tar-
peita palvelevaa organisaatiota. Kaupungin-
valtuusto päätti myöntää 35 000 mk Helsin-
gin Koronaarirekisterin toiminnan jatkamista 
varten (23.6. 451 §). 

Sydänambulanssitoiminnan jatkaminen. 
Suomen Sydäntautiliiton ilmoituksen mu-
kaan päättyi 1.3.1971 käynnistetty sydän-
ambulanssin koetoiminta 31.8.1971. Toimin-
nasta saatavat tulokset olisivat kaikilta osil-
taan valmiit vasta vuosien kuluttua eli sen 
jälkeen, kun potilaita koskevat seurantatut-
kimukset on saatu päätökseen. Kolmen kuu-
kauden kuluessa ambulanssi oli hälytetty n. 
400 kertaa, joista n. 300 tapauksessa potilas 
oli kuljetettu sairaalaan lääkärin valvonnan 
alaisena. Onnistuneita elvytystapauksia, jol-
loin pysähtynyt sydän oli saatu toimimaan, 
oli ollut 13. Varovaisen arvion mukaan on 
hengenpelastustapauksia ollut n. 2-3 kertaa 
niin paljon kuin kiistattomia elvytyksiä. Sy-
dänambulanssitoiminta oli liiton mielestä 
osoittautunut erittäin tarpeelliseksi, ja olisi 
sen toimintaa voitava jatkaa edelleenkin. Sai-
raala viraston ja kaupunginhallituksen mie-
lestä tulisi kokeilua jatkaa siten, että toimin-
ta liitettäisiin riittävän suuren sairaalan teho-
hoito-osaston toimintaan. Kaupunginval-
tuusto päätti myöntää enintään 150 000 mk 
avustuksen suorittamiseksi Suomen Sydän-
tautiliitolle tehopelastusambulanssitoimin-
nan jatkamiseksi nykyisessä muodossa kerto-
musvuoden loppuun. Lisäksi kaupunginval-
tuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: 
Hyväksyessään kaupunginhallituksen ehdo-
tuksen kaupunginvaltuusto kehottaa kau-
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1. Kaupu nginvaltu u sto 

punginhallitusta välittömästi ryhtymään 
kaikkiin tarjolla oleviin toimiin sellaisen te-
hokkaan ambulanssipalvelun perustamiseksi, 

jossa potilaalle jo sairaalamatkan aikana pys-
tytään antamaan tehostettua hoitoa lääkärin 
johdolla (1.9. 522 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltotoimen toimitusjohtajan virkaan kau-
punginvaltuusto päätti valita tavanmukaisil-
la ehdoilla varat. Usko Tiaisen (26.5. 355 §). 

Huoltovirastoon päätettiin 1.1.1972 lukien 
perustaa seuraavat virat: 3 huoltotarkastajan 
virkaa (18), 1 toimistoapulaisen virka ja 2 
toimentajan virkaa (10), 10 kodinhoitajan 
virkaa (9), 2 toimistoapulaisen virkaa (8) 
ja 1 toimistoapulaisen virka (7) (9.6. 384 §). 

Kaupungin erilaisten palvelumuotojen ulot-
taminen koskemaan myös vuoro-, ilta- ja yö-
työtä tekeviä, ks. lastentarhat. 

Vanhusten ym. kodinhoitoon myönnettiin 
enintään 40 000 mk vanhusten väliaikaisen 
asumistuen lisää varten merkitystä määrä-
rahasta (13.10. 624 §). 

Huoltolautakunnan alaisten vanhustenhuol-
tolaitosten hoitomaksut aks an vahvistaminen. 
Merkittiin tiedoksi, että sosiaalihallitus oli 
15.9. vahvistanut valtuuston 14.10.1970 te-
kemän päätöksen vanhustenhuoltolaitosten 
yleisen hoitomaksutaksan ja Tervalammen 
työlaitoksen hoitomaksutaksan osalta, samoin 
3.11. huoltolautakunnan alaisten vanhusten-
huoltolaitosten erikoismaksuluokan hoitomak-
sutaksan (13.10. 618 §, 8.12. 758 §, kunn. as. 
kok. n:o 204). 

Koskelan sairaskotiin päätettiin 1.1.1972 
lukien perustaa seuraavat virat: apulais-
osastonhoitajan virka (14), 6 hoitajan virkaa 
(10) ja 4 hoitoapulaisen virkaa (5) (9.6. 
384 §). 

Sairaskodin 27. pl:n psykologin puolipäivä-
virka päätettiin 1.1.1972 lukien muuttaa 27. 
pl:n psykologin kokopäiväviraksi (9.6. 408 §). 

Vt Ilaskivi ym. tekivät 29.10.1969 aloitteen 

kiireellisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä päi-
vystystoiminnan järjestämiseksi Koskelan 
sairaskotiin niille potilaille, jotka ovat tai 
ovat olleet hoidettavana kaupungin omista-
missa huoltolaitoksissa sekä yksityisissä sai-
ras- ja vanhainkodeissa. Aloitteentekijät kat-
soivat Helsingin kaupungin sairaalain päi-
vystyspoliklinikkatyön kasvaneen siinä 
määrin, että sairaaloille tuottaa suuria vai-
keuksia siitä selviytyä. Kaupunginvaltuusto 
päätt i 7.5.1968, että kaupungin omistamissa 
huoltolaitoksissa hoidettavien henkilöiden 
sairaanhoidon järjestäminen kuului Koskelan 
sairaskodille, joten esitetty päivystystoiminta 
merkitsisi valtuuston päätöksen johdonmu-
kaista täyttämistä. 

Huoltolaitosten johtokunta totesi lausun-
nossaan mm., että päivystyspoliklinikkapul-
ma ilmeisesti johtuu muista kuin vanhusten 
hoitolaitostarpeista eikä ilmeisesti ratkea 
asiallisesti ennen kuin itäinen sairaala voi 
osallistua päivystykseen. Johtokunta esitti, 
ettei tässä vaiheessa perustettaisi päivystys-
poliklinikkaa Koskelan sairaskotiin. Sairas-
kodin johtava ylilääkäri totesi, että Koskelan 
sairaskodissa ja Kustaankartanon vanhain-
kodissa on sisäinen lääkäripäivystys, eivätkä 
näiden potilaat käytännössä rasita sairaaloi-
den päivystyspoliklinikoita. Riistavuoren, 
Suursuon ja Roihuvuoren vanhainkodit ovat 
joutuneet jossain määrin lähettämään sairaa-
loihin päivystyspotilaita. Aloitteessa todet tu 
potilaiden vaikeus löytää itselleen oikea hoi-
topaikka ei ole poistettavissa sairaskodin päi-
vystystoiminnalla. Huoltolautakunta yhtyi 
eo. lausuntoihin ja katsoi, että aloitteessa 
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