
1. Kaupunginvaltuusto 

Laineen laatimat Itä-Pasilan kalliosuojan luonnospii-
rustukset n:o 22/17.7.1972, 43/27.3.1973, 44 ja 45/ 
28.3.1973, 46/29.3.1973 sekä 47 ja 48/9.5.1973 sa-
moin kuin Arkkitehtuuritoimisto M. ja M. Heliövaaran 
laatimat saman kalliosuojan luonnospiirustukset n:o 
55-67/16.5.1973 (28.11.746 §). 

Kansanedustajien vaalit. Valtuusto päätti jakaa kau-
pungin 201 äänestysalueeseen siten, että äänestysalue-
jako vastaa valtuuston v. 1972 vahvistamaa aluejakoa 
eräin muutoksin (31.10.660 §). 

3. Terveyden-ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveyden - sekä sairaanhoito s a i -
r aa I a i n ulkopuolella 

Kansanterveystyön toimintasuunnitelmien hyväksymi-
nen. Valtuusto päätti hyväksyä kaupungin kansanter-
veystyön toimintasuunnitelman v.ien 1972 ja 1973 
osalta tarkistettuna kaupunginhallituksen mietinnön 
n:o 4 liitteessä 1 esitetyllä tavalla (4.4.259 §, mtö n:o 
4). 

Samoin valtuusto päätti hyväksyä kansanterveystyön 
toimintasuunnitelman v:ille 1974-1978 liitteeseen 5 si-
sältyvän terveyslautakunnan ehdotuksen mukaisesti, 
paitsi taulukko 42 liitteen 6 ja taulukko 45 liitteen 7 
sisältöisenä, kuitenkin siten, että suunnitelma toteute-
taan lääkintöhallituksen hyväksymässä laajuudessa. 
Samalla valtuusto kehotti toivomusponnessaan kau-
punginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin kasvatus-
neuvonnan aloittamiseksi terveyskeskuksen äitiys- ja 
lastenneuvolatoiminnassa sekä terveyskasvatusneu-
vottelukunnan työssä (5.9. 519 §, mtö n:o14). 

Terveydenhoitovirasto. Valtuusto päätti muuttaa eräi-
den terveyskeskuksen ja terveydenhoitoviraston vaki-
naisten virkojen virkanimikkeet (14.11. 713 §, 
kunn.as.kok. s. 389) 

Eläinlääk. Olli Kokolle myönnetti in ero 1.6. lukien 
terveydenhoitoviraston tarkastavan eläinlääkärin 29.pl: 
aan kuuluvasta virasta (4.4. 258 §). 

II kaupungineläinlääkärin eli apulaiselintarvikehygiee-
nikon virkaan (30. pl.) valitti in eläinlääket.tri 
Heinz Klatt (6.6.416 §). 

Valtuusto päätti lakkauttaa 1.3. lukien Vallilan am-
mattikoulun terveyssisaren viran (19. pl.) sekä Käpy-
län ammattikoulun puolipäivätoimisen terveyssisaren 
viran (19. pl.) ja perustaa samasta päivästä lukien ter-
veyskeskukseen kaksi A 18 pl:aan kuuluvaa tervey-
denhoitajan kokopäivätoimista ja kaksi samaan palkka-
luokkaan kuuluvaa puolipäivätoimista virkaa. Lakkau-
tettujen terveyssisaren virkojen haltijat sekä Haagan 
ammattikoulun tp. terveyssis. ja Kampin ammattikou-
lun tp. puolipäivätoiminen terveyssisar siirrettiin edel-
lä perustettuihin vastaaviin virkoihin (21.2. 127 §). 

Työsuojelutoimiston perustaminen. Valtuusto päätti 
1.7. lukien 
— muuttaa terveydenhoitoviraston terveysolojen val-
vontaosaston ammattientarkastustoimiston työsuojelu-
toimistoksi, 
— lakkauttaa ammattientarkastustoimiston ammattien-
ylitarkastajan viran (31. pl.),sekä kahdeksan ammatti-
entarkastajan virkaa (23. ja 21. pl.), 
— perustaa työsuojelunylitarkastajan viran (Y 33) pä-
tevyysvaatimuksena diplomi-insinöörin tutkinto ja yh-
teensä kahdeksan työsuojelutarkastajan virkaa (4 Y 25 
ja 4 Y 23) pätevyysvaatimuksena teknillisen koulun 
tutkinto sekä 
— siirtää lakkautettavien virkojen nykyiset haltijat vas-
taaviin uusiin virkoihin nykyisten palkkaetujen vähe-
nemättä. 

Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen val-
tuusto kehottaa kaupunginhallitusta työsuojeluhallin-
tolain (574/72) edellyttämää työsuojelutarkastajien 
johtosääntöä laadittaessa toimimaan siten, että kau-
pungin työsuojelutarkastajien pätevyysvaatimukset tu-
levat yhdenmukaisiksi sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistamien pätevyysvaatimuksien kanssa (20.6. 466 
§, khn mtö n:o 7).. 

Ammattientarkastajan virkaan (21. pl.) 1.12.1972 al-
kaneeksi 5-vuotiskaudeksi valittiin tekn. Uno Sorsa ja 
toiseen vastaavaan virkaan 1.3.1973 alkaneeksi 5-vuo-
tiskaudeksi ins. Jaakko Humaloja. Humalojalle myön-
nettiin ero virastaan 1.7. alkaen samoin kuin ammat-
tientarkastaja Veikko Mäkeläiselle 23. pl:aan kuuluvas-
ta virastaan (24.1.61 §, 21.3.194 §, 16.5. 361,362 §). 

Kouluhammashoitolaitoksen johtosäännön muuttami-
nen. Valtuusto päätti 1972 muuttaa kouluhammashoi-
tolaitoksen johtosäännön 14 §:n kuulumaan seuraa-
vasti : 

Kouluhammashoitolaitoksen henkilökunnan työajat 
määräytyvät kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 
työaikaa koskevien määräysten sisältämien periaattei-
den mukaan. 

Siht. Liisa Salmisen valitettua päätöksestä Uudenmaan 

10 



1. Kaupunginvaltuusto 

lääninhallitukselle, kaupunginhallitus i lmoi t t i , että sen 
tarkoituksena olisi, mikäl i valtuusto hyväksyisi päätös-
ehdotuksen, antaa selityksensä lääninhallitukselle vir-
kariidan osalta palkkalautakunnan lausunnon ja val-
tuuston päätöksen perusteella. Valtuusto päättikin 
muuttaa hammashoitolaitoksen johtosäännön 14§:n 1 
momentin kuulumaan 1.6. alkaen seuraavasti: 

Kouluhammashoitolaitoksen työajat määräytyvät voi-
massa olevien kunnallisten virkaehtosopimusten ja työ-
ehtosopimusten määräysten sisältämien periaatteiden 
mukaisesti. 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen ehdotuksen val-
tuusto edellytt i toivomusponnessaan, että ennen 1.4. 
1964 kaupungin palvelukseen tulleiden kouluhammas-
hoitolaitoksen hammashoitajien entiset edut otetaan 
riittävässä määrässä huomioon (16.5. 363 §). 

Kuulovammaisten hoito. V t Heikkonen ym. esittivät 
aloitteessaan, että valtuusto velvoittaisi kaupunginhal-
lituksen suorituttamaan tutkimuksen siitä, voitaisiinko 
Kuulonhuoltol i i ton kanssa yhteistyössä tai muulla ta-
valla perustaa »kuulokojepankki» tai muu vastaava toi-
mintamuoto, jolla helsinkiläisten kuulovammaisten 
haitat voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti poistaa 
niin, että taloudellisetkaan syyt eivät olisi vammaisten 
esteenä heidän pyrkiessään kuulonhuoltotoiminnan 
pi ir i in, sekä ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin. 

Sekä terveyslautakunta, lastentarhainlautakunta että 
huoltolautakunta puolsivat aloitetta ja vm. esitti, että 
asian valmistelu annettaisiin terveyslautakunnan tehtä-
väksi. Sairaalalautakunta i lmoi t t i myös suhtautuvansa 
myönteisesti aloitteeseen ja katsoi, että kuulonhuolto-
toiminnan tarve olisi otettava huomioon Itäisen sairaa-
lan lopullisia suunnitelmia laadittaessa. 

Kaupunginhallitus i lmoi t t i , että sen tarkoituksena oli 
kehottaa terveydenhoitovirastoa huoltoviraston avus-
tuksella selvittämään Kuulonhuoltol i i ton kanssa neu-
votellen miten ja kuinka laajana kuulokojeiden lainaa-
mistoiminta käytännössä voitaisiin järjestää ja kuinka 
paljon kustannuksia siitä aiheutuisi. Valtuusto päätti 
katsoa lautakuntien ja kaupunginhallituksen lausunnot 
riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (3.10. 560 

Sairaalat 

Kaupungin sairaaloiden virkajärjestelyt. Valtuusto 
päätti perustaa eri sairaaloihin yhteensä 13 virkaa sekä 
lakkauttaa samoissa sairaaloissa yhteensä 17 virkaa. 
Auroran sairaalan lakkautetun huoltomiehen viran hal-
tija siirretti in autonkuljettajan virkaan ja Marian sairaa-
lan lakkautetun huoltomiehen viran haltija vahtimesta-

rin virkaan. Samalla valtuusto kehotti kaupunginhalli-
tusta ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin työso-
pimussuhteessa olevien kuukausipalkkaisten työnteki-
jöiden palkan ja etuuksien suorittamiseksi samanlaisi-
na kuin vastaavaa työtä tekeville samat pätevyysvaati-
mukset täyttävil le viranhaltijoille (7.3. 162 §, kunn.as. 
kok.s. 378 ja 383). 

Auroran sairaala. Rakennuksen n:o 16 muutostyön 
loppuun saattamiseen saatiin käyttää enintään 
100 000 mk Laakson sairaalan läntisen potilasraken-

nuksen peruskorjaustyötä varten merki tyn määrärahan 
säästöstä (6.6.418 §). 

Marian sairaala. Valtuusto päätti ottaa kiitollisuudella 
vastaan edesmenneen leskirva Agnes Uddin Marian sai-
raalalle testamenttaaman omaisuuden (7.3. 161 §, v:n 
1970 kert.s. 185 ja v:n 1972 kert. s. 168). 

Itäinen lääkäriasema. Valtuusto päätti, että Itäisellä 
lääkäriasemalla peritään samansuuruiset maksut kuin 
sairaalalautakunnan alaisilla muilla polikl inikoil la. Sa-
malla valtuusto kehotti kaupunginhallitusta ryhty-
mään pikaisesti toimenpiteisiin kaupunkilaisille tar-
koitettujen, erityisesti terveyskeskuksen terveysasemi-
en, Kallion terveysaseman päivystysvastaanoton. Itäi-
sen lääkäriaseman, kaupungin sairaaloiden päivystys-
polikl inikoiden, psykiatrisen huoltotoimiston, kasva-
tusneuvoloiden sekä sosiaalihuollon palvelupisteiden 
antamien palvelusten käytön tehostamiseksi ja järkeis-
tämiseksi siten, että laaditaan tiedote, josta käy selvil-
le, mistä, mil loin ja miten eri kaupunginosien asukkaat 
voivat saada tarvitsemiaan terveydenhuollon ja sosiaa-
lihuollon kunnallisia palveluja, ja siten, että tällainen 
tiedote jaetaan jokaiseen Helsingin koti in sekä siten, 
että terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kunnallisten 
palvelujen tarjonnassa tapahtuvista muutoksista tie-
dotetaan samalla tavalla (21.3. 222 §). 

Hesperian sairaala. Kaupunginhallituksen siirrettyä 
1972 kylvettäjä Sirkka Vuoren terveydellisistä syistä 
sairaala-apulaisen virkaan valtuusto päätti, että Vuorel-
le saadaan suorittaa 13.9.1972 lukien henkilökohtaise-
na palkanlisänä 7. ja 5. pl:n välinen erotus, niin kauan 
kuin hän hoitaa Hesperian sairaalan sairaala-apulaisen 
virkaa (21.2. 125 §). 

Nikkilän sairaala. Perhehoitopotilaista maksettavat 
korvaukset tarkistett i in sekä 1.3.1973 että 1.1.1974 
lukien (21.2. 126 §, 14.11. 692 §, kunn.as.kok. s. 102 
ja 296). 

Tuberkuloositoimisto. Valtuusto päätti 1.1.1974 luki-
en muuttaa toimiston Y 20 pl:aan kuuluvan apulaisyli-
hoitajan viran Y 18 phaan kuuluvaksi terveydenhoita-
jan viraksi ja Y 18 phaan kuuluvan terveyssisaren viran 
nimikkeen nimikkeeksi terveydenhoitaja (28.11. 745 
§). 
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1. Kaupunginvaltuusto 

Sairaanhoito-oppilaitos. Valtuusto hyväksyi kaupun-
ginhallituksen esityksen sairaanhoito-oppilaitoksen oh-
jesäännön 10,14,15 ja 18 §:ien osittaiseksi muutta-
miseksi. Muutos johtu i mm. toimistonhoitajan palk-
kaamisesta oppilaitoksen palvelukseen. Ammattikasva-
tushallitus hyväksyi muutetun ohjesäännön noudatet-
tavaksi 1.8. lukien (20.6. 468 §. 19.9. 540 §). 

kunnan tekemään Virkamiesli itto - Tjänstemannaför-
bundet r.y:n kanssa uuden sopimuksen Ahtelan toipi-
laskodin käyttämisestä kaupungin sairaalain toipilasko-
tina. Sopimus on muuten v. 1972 tehdyn kaltainen, 
paitsi että l i i tol le maksettava korvaus nousi 1.1.1974 
lukien 41 mk:sta 47 mk:aan hoitopäivältä (14.11. 693 
§, v:n 1972 kert. s. 19). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaala/iiton ja kaupun-
gin välistä sopimusta täydennetti in siten, että kaupun-
ki suorittaa sopimuksessa mainittujen korvausten li-
säksi keskussairaalaliitolle 1.7. lukien yhden sairaan-
hoitajan palkkausmenot kokonaisuudessaan (18.4. 292 
§, v:n 1972 kert. s. 21). 

Kätilöopisto. Kaupunginvaltuusto päätti esittää lääkin-
töhall itukselle, että Kätilöopiston rakentamisesta ja 
käyttämisestä v. 1954 tehdyn ja v. 1963 tarkistetun 
sopimuksen tarvittavat kohdat muutettaisiin tarkoi-
tuksenmukaisiksi, koska sairaalaan voidaan lisätä 24 
sairaansijaa synnyttäjiä varten. Kun uusista sairaansi-
joista puolet saadaan Helsingin käyttöön, nousee syn-
nytyspaikkojen luku 102:een ja hoitopaikkoja tulee 
yhteensä 154 (6.6. 417 §). 

Suomen Punaisen Ristin plastiikkasairaala. Sairaalalau-
takunta oikeutett i in tekemään Suomen Punaisen Ris-
t in keskushallituksen kanssa sopimus helsinkiläisten 
potilaiden hoitamisesta plastiikkasairaalassa. Huomat-
tavin muutos v:n 1967 sopimukseen verrattuna koski 
kaupungin maksamia potilaskorvauksia. Asiaa koskeva 
kohta 2 on uudessa sopimuksessa seuraava: 

2) Kaupunki suorittaa sairaalalle 1.1.1974 alkaen 1 
kohdassa mainituista potilaista korvauksen, joka laske-
taan siten, että sairaalan saman varainhoitovuoden var-
sinaisten menojen kokonaismäärästä, johon ei lueta 
korkoja eikä poistoja, vähennetään valtionavustukset 
sekä muut varsinaiset tu lot hoitopäivämaksuja lukuun-
ottamatta ja erotus jaetaan sairaalan hoitovuorokausi-
en kokonaisluvulla, minkä jälkeen näin saatu määrä 
kerrotaan helsinkiläispotilaiden hoitopäivien määrällä 
(14.11. 714 §, v:n 1967 kert. s. 27). 

Ahtelan toipilaskoti. Valtuusto oikeutt i sairaalalauta-

4. Sosiaaliset 

Huoltotoimi 

Tarvon virkistyskeskus. Valtuusto päätti kiitollisuudel-
la ottaa vastaan Osuusliike Elannon Tarvon vanhusten 
virkistyskeskusta varten lahjoittaman levysoittimen 
(10.1. 28 §). 

Roihuvuoren vanhusten asuintalon ja lasten päivähoi-
tolaitoksen rakentamista varten myönnett i in v:n 1972 
talousarvion valtuuston käytettäviksi merkityistä käyt-

Toipilaskoti Jokelan potilaspaikkojen käyttöä koskeva 
sopimus Toipilaskoti-säätiö Betesdan kanssa päätettiin 
uusia siten, että 1.1.1974 lukien toipilaskoti in saman-
aikaisesti hoidettaviksi enintään 30 toipilaan määrä on 
uudessa sopimuksessa 70 ja korvaus potilaiden hoidos-
ta nousi 39 mk:sta 43 mk:aan hoitopäivältä (14.11. 
694 §, v:n 1972 kert. s. 19). 

Lasten kuntoutuskoti. Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton kanssa 1972 tehty sopimus uusitt i in 1.3.1973 al-
kaen siten, että potilaskorvauksia koskeva kohta 5 
kuuluu seuraavasti: 

5) Korvauksena potilaiden hoidosta kaupunki maksaa 
Lasten Kuntoutuskodil le ennakkona 60 mk hoitovuo-
rokaudelta lapsen vanhempien tai huoltajan suorittaes-
sa lisäksi 10 mk:n suuruisen hoitopäivämaksun. Mikäli 
edellä mainittu 60 mk.n vuorokausimaksuennakko on 

^uremiDTla j tn vTn 1973 ttrtni:ä^ö1rsen osTjittamcrto^ 
pullinen vuorokausitappio, palautetaan Helsingin kau-
pungille sen liikaa maksamat ennakot. Elleivät ennak-
komaksut riitä peittämään lopullisia kustannuksia, 
kaupunki sitoutuu korvaamaan lopullisen vuorokausi-
maksun ja ennakon välisen erotuksen. Liikaa maksetut 
ennakot palautetaan tai lisälasku suoritetaan maalis-
kuun loppuun mennessä. 

Liikaa perittyjen ennakkojen takaisinmaksuvelvolli-
suutta koskeva kohta 7 poistettiin (24:1. 62 §, v:n 
1972 kert. s. 20). 

Veikkolan parantola. Sairaalalautakunta oikeutett i in 
tekemään Suomen Mielenterveysseuran kanssa sopi-
mus Helsingin mielisairaanhuoltopiirin potilaiden ly-
hytaikaisesta konsultoivasta kuntoutukseen ja työko-
keiluun perustuvasta hoidosta Veikkolan parantolassa 
ja työklinikassa (21.3. 195 §). 

tehtävät 

tövaroista 4 000 000 mk ti l i l lä olevaa määrärahaa yl i t-
täen (10.1.31 §). 

Vaikeavammaisten palvelukodin perustaminen. Val-
tuusto päätti omasta puolestaan hyväksyä Invalidilii-
ton, Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin ja Van-
taan kauppalan kesken tehtävän sopimuksen Helsingin 
seuden vaikeavammaisten palvelukodin perustamisesta 
ja ylläpitämisestä. Palvelukotiin, joka tulee Invalidilii-
ton omistukseen, rakennetaan 60 vaikeavammaisten 
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