
2. K aupunginhallitus 

3. Terveyden-ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoito sekä sairaanhoito 
sairaaloiden ulkopuolella 

Kansanterveystyön toimintasuunnitelma. Lääkintöhal-
lituksen vahvistus v:n 1972 ja 1973 toimintasuunnitel-
mien osalta merki t t i in tiedoksi (25.6. 2135 §). Pää-
kaupunkiseudun yhteistyötoimikunnan suositeltua ter-
veyskasvatuksen ottamista jäsenkuntien kansanterveys-
työn toimintasuunnitelmiin, kaupunginhallitus ilmoit-
t i , että po. terveyskasvatus oli sisällytetty kaupungin 
kansanterveystyön toimintasuunnitelmiin v.lle 1974— 
1978 (29.10. 3225 §). 

Lääkärien kotikäyntipäivystysjärjestelyt. Helsingin lää-
käriyhdistys mainitsi että sen ja sairaalaviraston neu-
vottelun tuloksena syntyi v. 1971 koti käy ntipäivystys-
tä koskeva sopimusehdotus, joka päätettiin saattaa 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Yhdistys tieduste-
l i, miksi sopimuksen jatkokäsittelyä on viivytelty ja 
mitä kaupungin taholta aiotaan tehdä lääkärinavun 
saannin turvaamiseksi äkillisissä sairastumistapauksissa. 

Terveyslautakunta totesi, että potilaiden hoito äkilli-
sissä sairaustapauksissa tapahtuu terveyskeskuksen ko-
kopäivätoimisten lääkäreiden ja sen palkkaamien ulko-
puolisten lääkärien toimesta ja että lääkintöhallituksen 
päätöksen mukaan lääkärinpäivystys on hoidettava ter-
veyskeskuksen toimintona. Lautakunta katsoi, ettei 
yhdistyksen ehdottama lääkäripäivystys ole mahdollis-
ta ja toivoi, että yhdistys kehottaisi jäseniään osallistu-
maan terveyskeskuksen toimesta ylläpidettävään koti-
käyntipäivystykseen. Yhdistykselle päätettiin lähettää 
jäljennös lautakunnan lausunnosta (9.4. 1251 §). 

Yleisjaosto myönsi 1 500 mk päivystyspalvelujen käyt-
töä selvittävän tutkimuksen suorittamiseksi (yjsto 
11.4. 5668 §). 

Vanhusten kuntoliikuntaa koskevan tutkimuksen suo-
rittamista varten myönnett i in terveyslautakunnan käy-
tettäväksi 10 000 mk (13.8. 2310 §). 

Ehkäisy neuvonnan ilmaislääkkeiden jakelu. Helsingin 
apteekkaripiiri k i inni t t i kirjeessään huomiota siihen, 
että kaupungin pohjoisosan asukkaille kokeilumielessä 
annetun ehkäisy neuvonnan ilmaislääkkeet jaetti in yk-
sinomaan Yliopiston apteekin Kätilöopiston lääkeva-
rastosta. Apteekkaripi ir in mielestä oli kohtuutonta, et-
tä kaupunki suosi yritystä, joka ei maksa veroa kau-
pungille. Terveyslautakunta totesi kokeilun jatkuvan 
vain neljä kuukautta ja ilmaislääkkeiden jakelun olleen 
varsin vähäistä ja pi t i näin pienen reseptimäärän keskit-
tämistä kokeilun ajaksi yhteen apteekkiin tarkoituk-
senmukaisena. Kaupunginhallitus päätti lähettää ap-
teekkaripiiri l le jäljennöksen em. lausunnosta (24.4. 

1419 §). 

Poliisimiehistön terveystarkastukset ks. Itäinen lääkä-
riasema. 

Terveyslautakunnan pöytäkirjanotteiden lähettäminen 
kokonaisuudessaan tiedoksi. Asunto Oy Kivalterintie 
21 esitti jätteenpolttouunin terveydellistä haittaa kos-
kevan valitusasian yhteydessä vaatimuksen, että kau-
punki sakon uhalla velvoitettaisiin huolehtimaan siitä, 
että terveyslautakunnan pöytäkirjanotteet lähetetään 
kokonaisuudessaan tiedoksi kunnallislain 31 §:n mu-
kaisella tavalla. Kaupunginhallitus päätti antaa läänin-
halllitukselle terveyslautakunnan selitykseni ja kau-
punginhallituksen lausunnon lainopillisen osaston lau-
sunnossa esitetyn perusteella. Molemmissa esitettiin, 
ettei kantelu antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin 
(18.6. 2031 §). 

Terveyden hoitovirastoon päätettiin perustaa ts. kes-
kusvarastonhoitajan virka (Y 14) ja kertomusvuoden 
palkkauksen maksamista varten myönnett i in 8 490 mk 
(13.8. 2315 §). 

Terveyslautakunta oikeutett i in kokei luluonteisest i 
palkkaamaan enint. yhdeksän apuhoitajaa 10. pl:n mu-
kaisin palkkaeduin tai vaihtoehdoisesti enint. 12 hoito-
avustajaa 5. pl:n mukaisin palkkaeduin toistaiseksi sik-
si, kunnes avoinna olevat terveydenhoitajien virat saa-
daan täytetyiksi, kuitenkinkauintaan vuoden loppuun 
(15.1. 213 §). 

Kylvetystoimintaa varten saatiin palkata neljä ts. kyl-
vettäjää (8. pl.) sekä yksi apuhoitaja( 11. pl.) 1.9. luki-
en kauintaan vuoden loppuun. Palkkausmenoihin ja 
kylvetystoiminnan aiheuttamien muiden kustannusten 
suorittamiseen myönnett i in enint. 68 000 mk (3.9. 
2577 §). 

Eräät terveydenhoitoviraston ja terveyskeskuksen tila-
päisten virkojen ja työsopimussuhteisten toimien vir-
kanimikkeet muutet t i in (19.11. 3520 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että terveydenhoitoviraston 
ja huoltoviraston välisestä laskutuksesta huollettaville 
annettujen avosairaanhoitopalvelujen osalta luovutti in 
1.7.1972 lukien (18.6. 2032 §). 

Muutos- ja korjaustöiden suorittamista varten tervey-
denhoitoviraston käyttöön luovutettavissa Kallion vi-
rastotalon huonetiloissa myönnett i in 163 000 mk 
(12.11.3401 §). 

Yleisjaosto oikeutt i terveydenhoitoviraston myymään 
käytöstä poistettua irtaimistoaan esityksen mukaisesti 
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(yjsto 28.2. 5403 §, 10.10. 6506 §). 

Terveydenhoitovirastoa kehotett i in selvittämään huol-
toviraston avustuksella ja Kuulonhuoltol i i ton kanssa 
neuvotellen, miten ja missä laajuudessa kuulokojeiden 
lainaamistoimintaa voitaisiin käytännössä järjestää ja 
kuinka paljon kustannuksia siitä aiheutuisi (8.10. 2967 

Ammattientarkastustoimisto. Valtuuston päätettyä 
1.7. lukien muuttaa terveysolojen valvontaosaston am-
mattientarkastustoimiston työsuojelutoimistoksi, kau-
punginhallitus päätti samasta ajankohdasta lukien lak-
kauttaa tp. ammattientarkastajan viran (27. pl.) ja tp. 
toimistoapulaisen viran (9. pl.) ja perustaa 1.7. lukien 
tp. työsuojelutarkastajan viran (Y 27) pätevyysvaati-
muksena rakennusalan diplomi- insinööri tutkinto sekä 
tp. toimistoapulaisen viran (Y 9). Lakkautetun toimis-
toapulaisen viran viranhaltija siirretti in perustettuun 
toimistoapulaisen virkaan (25.6. 2044 §). 

Elintarvikkeiden valvontaosasto. Apu ».elintarvikehygi-
eenikon (= II kaupungineläinlääkärin) virkaa (30. pl.) 
määrättiin hoitamaan eläinlääk. Oll i Kokko ajaksi 
15.1.—15.4. Valtuuston valittua virkaan eläinlääk.tiet. 
t r i Carl-Heinz Klatt in kaupunginvaltuusto vahvisti vaa-
lin 1.8. lukien. Maa- ja metsätalousminsteriön viransi-
jaisuutta ja virkaa koskeva määräys merkit t i in tiedoksi 
(12.2. 573 §, 19.3. 986 §, 27.8. 2471 §, yjsto 18.7. 
6172 §). 

Terveyskeskukseen saatiin ajaksi 1.5.—31.12. palkata 
työsopimussuhteeseen seuraavat toimihenki löt : apul. 
yl ihoitaja (A 20), sairaanhoitaja (A 15), kotilääkintä-
voimistelija (A 16), seitsemän apuhoitajaa (A 10), vah-
timestari (A 10), kaksi toimistoapulaista (A 9) ja kaksi 
vastaanottoapulaista (A 7). Palkkausmenoihin myön-
netti in enint. 122 800 mk (9.4. 1253 §). 

Terveyskeskukseen saatiin palkata ulkopuolisia lääkä-
reitä suorittamaan kotikäyntejä maksamalla kunnalli-
sen yleise;n virkaehtosopimuksen liitteen n:o 9 mukai-
set palkkiot. Nämä lääkärit saivat suorittaessaan koti-
käyntejä käyttää omaa autoa sekä vuokra-autoja samo-
jen määräysten mukaan kuin terveyskeskuslääkärit 
(22.1. 314 §). 

Kaupunginhallitus päätti terveydenhoitoviraston esi-
tyksen mukaisesti esittää lääkintöhallitukselle, että 
kaupungin terveyskeskuksen lääkärin ja hammaslääkä-
rin virat määrättäisiin eläkeryhmään (3.9. 2576 §). 

Terveyskeskuksen röntgenhoitajat olivat anoneet, että 
heille myös kertomusvuonna olisi myönnetty säteily-
vahingollisessa työssä toimivil le kuuluva lisäloma. Palk-
kalautakunta oli päättänyt, ettei terveyslautakunnan 
yleisen osaston anomusta puoltava kirje antanut aihet-

ta toimenpiteisiin. Koska palkkalautakunnan pöytäkir-
janotteeseen ei oltu l i i tetty valitusosoitusta, pyysivät 
anojat kaupunginhallitusta velvoittamaan palkkalauta-
kuntaa liittämään tämä pöytäkirjanotteeseen. 

Palkkalautakunta katsoi, ettei tässä tapauksessa ollut 
edellytyksiä valitusosoituksen' antamiseen, vaan vir-
kaehtosopimuksen soveltamisesta syntynyt ristiriita 
olisi käsiteltävä ns. pääsopimuksen määrittelemässä 
neuvottelujärjestyksessä. Kaupunginhallitus päätti ää-
nestyksen jälkeen palauttaa asian palkkalautakunnalle 
esitettyjen näkökohtien huomioon ottamiseksi (12.11. 
3413 §, 19.11. 3509 §). 

Terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettujen helsinki-
läispotilaiden hoitokustannusten korvaamiseksi kan-
santerveyslain mukaisesti myönnett i in enint. 200 000 
mk (17.9. 2755 §). 

Helsingin seutukaavaliitto esitti kirjeessään li i ton hen-
kilökunnan työterveydenhuollon järjestämistä kaupun-
gin terveyskeskuksen toimesta. Kaupunginhallitus 
päätti, ettei kirje antanut aihetta muihin toimenpitei-
siin kuin, että l i i tolle lähetettiin terveyslautakunnan 
asiasta antama lausunto, jossa todett i in, ettei kaupun-
gin kansanterveystyön toimintasuunnitelmaan v:ksi 
1974—1978 ole voitu lainkaan ottaa sopimuksen va-
raista työterveydenhuoltoa terveyskeskuksen riittä-
mättömän kapasiteetin vuoksi (20.8. 2399 §). 

Neuvolat. Kaupunginhallitus päätti esittää sosiaalihalli-
tuksen harkittavaksi, olisiko äitiysavustuspakkausten 
jakelussa mahdollista ja tarkoituksenmukaista siirtyä 
ainakin Helsingin osalta postitse suoraan avustusten 
saajille tapahtuvaan jakeluun (17.9. 2743 §). 

Terveydenhoitovirasto haki kansanterveyslain voi-
maantulon jälkeen sairausvakuutustoimikunnalta kor-
vausta kansanterveyslaissa tarkoitetun terveyskeskuk-
sen toimesta vakuutetulle annetun sairaanhoidon kus-
tannuksista neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuol-
lon osalta. Helsingin I sairausvakuutustoimikunta hyl-
käsi t i l i tykset sairausvakuutuslain 4 §:n ja 11 a §:n 2 
momentin nojalla, koska kysymyksessä olivat sellaiset 
neuvolatoiminnan ja kouluterveydenhuollon aiheut-
tamat kustannukset, joita ei voida pitää sairausvakuu-
tuslain tarkoittamina sairaanhoidon kustannuksina. 
Neuvoteltaessa asiasta päädyttiin siihen, että Helsingin 
terveyskeskuksen osalta neuvolatoiminta ei kuulu sai-
rausvakuutuskorvauksen piir i in, mutta mm. röntgen-ja 
laboratoriotutkimukset, jotka tehdään neuvolasta lähe-
tetyil le potilail le terveysasemalla, korvataan. Myös 
kouluterveydenhuollossa on selviä sairaanhoitotapauk-
sia, jotka ovat sairausvakuutuslain mukaan korvattavia. 

Kaupunginhallitus merkitsi sairausvakuutustoimikun-
nan päätöksen tiedoksi ja päätti tyytyä siihen (3.9. 
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2575 §). 

Odottavien äitien hammas- ja ravintotottumuksia kos-
kevan tutkimuksen tietojenkäsittelyn suorittamista 
varten myönnett i in terveyslautakunnan käytettäväksi 
enint. 9 500 mk ehdolla, että tutkimuksen tulokset 
saatetaan kaupunginhallituksen tiedoksi ja sisällyte-
tään mahdollisesti johonkin kaupungin julkaisusarjaan 
(19.11. 3515 §). 

Helsingin yl iopiston hammaslääketieteen kandidaatit 
oikeutett i in tutustumaan kaupungin äitiys- ja lasten-
neuvolatyöhön (yjsto 10.1. 5087 §). 

Sosiaalihallitus myönsi luvan koulutusneuvolatoimin-
nan harjoittamiseen Helsingissä lukuvuonna 1973— 
1974 (20.8. 2393 §). 

Terveysasemat. Kall ion terveysasemalla päätettiin edel-
leen kokei lu luonteisest i jatkaa yleislääkäritasoista 
päivystystoimintaa kertomusvuoden ajan (8.1. 118 §, 
6.8. 2259 §). 

Kall ion päivystysasemalle ja Laajasalon terveysasemal-
le myönnett i in kummallekin 100 mk.n suuruiset vaih-
tokassat. Suomenlinnan ja Susitien terveysasemien 
vaihtokassaoikeudet lakkautett i in (yjsto 20.6. 5981 §). 

Harjukadun terveysaseman siirtämistä helpompikulkui-
seen paikkaan ja laajempiin t i lo ihin ehdott i Sörnäisten 
Naiset ry., mainiten tont in Vaasankatu 17. Terveys-
lautakunta totesi po. tont in olevan yksityisen omistuk-
sessa Suunnitelmien mukaan kaupunki on tarkoitus ja-
kaa peruspalvelupiireihin, joihin tulisi kuhunkin oma 
asemansa. Tällöin puolet Harjukadun nykyisistä poti-
laista siirtyisi Valli lan terveysasemalle. Vallilan ase-
man rakentaminen sisältyy kansanterveystyön toimin-
tasuunnitelmaan v.lle 1974-1978. Myös Harjukadun 
tiloissa tehdään muutoksia ja korjauksia. Yhdistykselle 
päätettiin i lmoittaa näistä suunnitelmista (8.10. 3011 
§). 

Kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 1972 tekemään-
sä päätöstä, ettei Pasilan kortt : i in n:o 17014 sijoiteta 
väliaikaisesti terveysasemaa. Sen käyttöön tarkoitetut 
ti lat suunnitellaan tavallisiksi toimistoti loiksi, joiden 
käytöstä päätetään myöhemmin (2.4. 1159 §). 

Tont i l la 46161/1 (Konalantie 13) olevasta rakennusoi-
keudesta päätettiin varata 2 000 m^ kerrosalaa terve-
ysasemaa varten (25.6. 2136 §). 

Herttoniemen, Laajasalon ja Pihlajiston terveysasemien 
perushankintojen suorittamista varten myönnett i in 
150 000 mk (17.12.3851 §). 

Eräät Länsi-Pakilan, Itä-Pakilan, Paloheinän, Torppa-

rinmäen ja Tuomarinkylän asukkaat esittivät terveys-
aseman perustamista Länsi-Pakilaan. Terveyslautakun-
ta i lmoi t t i lausunnossaan, että suunnitellussa peruspal-
velu piirijaossa Patola, Veräjämäki Itä-Pakila ja Tuoma-
rinkartano muodostaisivat piir in, jonka terveysasema 
olisi Oulunkylän tai Patolan alueella ja Pirkkolan, Mau-
nulan, Metsälän, Länsi-Pakilan, Paloheinän, Torpparin-
mäen, Haltialan ja Niskalan muodostaman piirin terve-
yskeskus Suursuon vanhainkodin läheisyydessä. Vm. 
terveysaseman perustamiskustannukset on sisällytetty 
v:n 1974-1978 toimintasuunnitelmaan (10.9.2680 
§). 

Kotisairaanhoito. V t Hänninen ym. esittivät kirjees-
sään kaupunginhallitukselle, että y l i 65-vuotiaille van-
huksille annettaisiin korvauksetta kotisairaanhoitajien, 
terveyssisarten ja kotilääkintävoimistelijoiden suoritta-
mat palvelukset. 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kirje antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että asianomaisille lähete-
tään jäljennös terveyslautakunnan ja huoltolautakun-
nan lausunnoista, joissa katsottiin kansanterveyslain 
huomattavassa määrin lisänneen kotisairaanhoitopalve-
lujen maksuttomuutta (19.2. 656 §). 

Hammashuolto-osaston ts. hoitola-apulaisten palkko-
jen maksamista varten myönnett i in 118 245 mk (25.6. 
2139 §). 

Helsingin kunnallisten työntekijäin ja viranhaltijain yh-
teisjärjestö ki inni t t i huomiota kouluhammashoitolan 
ylihoitajan takuupalkkaluokan tarkistamiseen ja eh-
dot t i , että palkkauksen siirryttyä sopimusvaltuuskun-
nan esityksen perusteella 20. pl:stä 21. pl:aan, siirryt-
täisiin takuupalkkauksessa valtion A 22 plraan, johon 
kaupungin vastaavat muut 21. plraan kuuluvat ylihoi-
tajan virat on siirretty. Kaupunginhallitus päätti lähet-
tää järjestölle terveyslautakunnan ja palkkalautakun-
nan lausunnot, joissa todett i in, ettei sen jälkeen kun 
valtuusto v. 1968 määritteli po. takuupalkan, ole yli-
hoitajan tehtävissä tapahtunut muutoksia, jotka edel-
lyttäisivät takuupalkkaluokan tarkistusta. Kouluharn-
mashoitolaitoksen ylihoitajan työaika on lisäksi huo-
mattavasti lyhyempi kuin muilla yl ihoitaji l la (26.3. 
1070 §). 

Kouluhammashoitolaitoksen entisen ylihoitajan Liisu 
Virtasen palkka- ja eläkesaatavaa koskevassa asiassa 
kaupunginhallitus antoi kaksi selitystä lääninhallituk-
selle ja lähetti Virtaselle jäljennöksen terveyslautakun-
nan lausunnosta (19.2. 660 §, 26.3. 1071 §, 27.8. 
2473 §). 

Terveyskeskusylihammaslääkärin viran täyttämistä 
koskevasta terveyslautakunnan päätöksestä valitt i kak-
si terveyskeskushammaslääkäriä mm., sillä perusteella, 
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että virkaan valitulta puuttui muodollisesti pätevä kie-
litodistus. Kaupunginhallitus päätti kumota lautakun-
nan po. vaalin ja kehott i julistamaan viran uudelleen 
haettavaksi päätöksen saatua lainvoiman. Virkaan va-
l i t tu val i t t i puolestaan tästä päätöksestä lääninhallituk-
selle, jol le annetussa selvityksessä kaupunginhallitus 
esitti valituksen hylättäväksi (17.9. 2754 §, 19.11. 
3514 §). 

Hammashuolto-osaston työasujen hankintaa varten 
myönnett i in 25 000 mk (18.6. 2029 §). 

Kouluhammashoitolaitoksen ennakkokassa päätettiin 
lakkauttaa (yjsto 7.3. 5441 §). 

Kouluhammashoidosta pois jättäytyneitä lapsia koske-
van tutkimuksen suorittamista varten myönnett i in 
enint. 2 000 mk (26.2. 743 §). 

Helsingin Hammaslääkärit -yhdistys, jonka järjestämä-
nä hammaslääkäri päivystys to imi i , esitti, että kaupun-
ki ottaisi kokonaisuudessaan vastatakseen päivystyk-
sen aiheuttamista kustannuksista. Asiasta annetuissa 
lausunnoissa ilmeni, että Kallion paloaseman hälytys-
keskuksen valmistuttua ja lääkärinvälityksen siirryttyä 
sinne, oli suunniteltu myös hammaslääkärivälityksen 
siirtämistä tämän keskuksen hoidettavaksi vuoden 
1974 alusta lukien. Asiaa koskevat lausunnot päätet-
t i in lähettää yhdistykselle (27.8. 2472 §). 

Kouluterveydenhuolto. Terveyskeskuksen kouluterve-
ydenhuoltotyötä varten saatiin kertomusvuoden ajaksi 
palkata 21 terveydenhoitajaa A 18 pl:n mukaisin palk-
kaeduin ja ajaksi 1.4.-31.12. kanslisti K 11 pl:n mu-
kaisin palkkaeduin (9.4. 1254 §). 

Huonoryhtisten koululaisten kuntoutusohjelmaan liit-
tyvän tutkimuksen suorittamiseksi myönnett i in enint. 
2 575 mk, ehdolla, että tutkimuksen tulokset saate-
taan kaupunginhallituksen tiedoksi ja sisällytetään 
mahdollisesti johonkin kaupungin julkaisusarjaan 
(12.11. 3416 §). 

Oppikoulujen terveydenhuollon tarvitsemiin perushan-
kintoihin myönnett i in käytettäväksi 70 000 mk sen 
jälkeen, kun sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksy-
nyt hankkeesta aiheutuvat kustannukset valtionavun 
suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan (14.5. 
1619 §). 

Desinfioimislaitos. Kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
desinfioimislaitoksen suorittamista tehtävistä ja toi-
menpiteistä perittävät uudet maksut. Maksut tulivat 
voimaan 1.9. lukien, kuitenkin siten, että rottien hävit-
tämisestä koskevissa nykyisissä vuosisopimuksissa mää-
rätyt maksut ovat voimassa sopimuskauden loppuun 
(27.8. 2470 §, kunn.as.kok. - 74 s. 1). 

2. Kaupunginhallitus 

Desinfektiouunin hankkimista koskevassa asiassa oli 
korkein oikeus 11.4. hylännyt kaupungin muutoshake-
muksen, joten hovioikeuden päätös jäi pysyväksi. Kau-
punginhallitus kehott i rahatoimistoa suorittamaan A. 
Wilson A/S -nimiselle yhtiöl le korvaukset korkoineen 
sekä oikeudenkäyntikulut (7.5. 1555§,v :n 1972 kert. 
s. 162). 

Terveydellisten tutkimusten laboratorion ja maidon-
tarkastamon suorittamista tehtävistä ja toimenpiteistä 
perittävät maksut tarkistetti in 1.1. 1974 lukien 
(10.12. 3762 §, kunn.as.kok. -73 s. 363). 

Maidontarkastamon laboratorioeläinlääkärin virkaa 
määrättiin väliaikaisena hoitamaan eläinlääket.lis. Riit-
ta-Liisa Heinonen ajaksi 13.8.—31.12. sekä tarkastavan 
eläinlääkärin virkaa Outi Tierala ajaksi 1.8.—31.12. 
Maa- ja metsätalousministeriön asiaa koskevat määrä-
ykset merkit t i in tiedoksi (29.10. 3223 §, 10.12.3764 

Yleisjaosto päätti anoa työneuvostolta lupaa siihen, et-
tä maidontarkastamossa saadaan pitää ylikatsastajaa ja 
näytteidenottajia yhtenä päivänä viikossa työssä yh-
denjaksoisesti ilman laissa säädettyä tunnin lepoaikaa 
ehdolla, että työnteki jöi l le annetaan mahdollisuus ate-
rioida työn aikana sekä siihen, että laboratorioapulais-
ten esimiehen, laboratorioapulaisten ja vahtimestarin 
osalta saadaan keskiviikkoisin tunnin lepoaika lyhen-
tää 30 minuutiksi. Työneuvoston päätökset n:o 328 ja 
329/1973 merki t t i in tiedoksi (y jsto21.2. 5355§ ,4 .4 . 
5624 §). 

Helsingin veropiirin päätös niiden vähennyskelpoisten 
kustannusten määrästä, jotka ennen ennakonpidätyk-
sen toimittamista voidaan vähentää maidontuotanto-
paikkojen hygienisistä tarkastuksista maksettavista 
palkkioista merki t t i in tiedoksi (yjsto 24.1. 5175 §, 
21.3. 5537 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi yleisjaoston päätöksen, 
jonka mukaan Espoon ja Kauniaisten kaupunkien, 
Vantaan kauppalan sekä Sipoon ja Vihdin kuntien 

kanssa maito- ja muiden elintarvike- sekä vesinäyttei-
den tutkimisesta tehdyt sopimukset irtisanottiin päät-
tyväksi 31.12. sekä oikeutt i terveyslautakunnan teke-
mään mainittujen kuntien kanssa uudet sopimukset, 
joissa on otettu huomioon maidontarkastuslain muu-
tokset. Sopimukset tehdään kalenterivuodeksi kerral-
laan (1.10. 2926 §, yjsto 26.9. 6435 §). 

Vahingon- ym. korvaukset. Yleisjaosto suoritt i kerto-
musvuoden aikana korvauksia vahingoittuneesta tai va-
rastetusta omaisuudesta (yjsto 27.6. 6039 §, 10.10. 
6508 §). 
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Kyyhkysten myrkyttämisen yhteydessä tapahtuneesta 
vahingoittumisesta suoritettavaa korvausta päätettiin 
edelleen jatkaa siten, että korvaus on 172 mk/kk siltä 
ajalta, jol loin potilas on laitoshoidossa. Korvausta suo-
ritetaan kauintaan v:n 1974 loppuun (yjsto 31.10. 
6224 §, v:n 1972 kert. s. 160). 

Kaupunginhallitus antoi kertomusvuoden aikana useita 
lausuntoja, jotka koskivat yleisvaaralliseen tartuntatau-
t i in verrattavan valvottavan tartuntataudin kantajien 
oikeutta saada korvaus työansion menetyksestä ja 
muustakin taloudellisesta vahingosta siltä ajalta, jonka 
he olivat olleet eristettynä tai poissa työstä terveyden-
hoitoviraston toimesta. Lääninhallituksen ko. korva-
uksen myöntämistä koskevat päätökset merkit t i in tie-
doksi. Kahdessa tapauksessa annettiin selvitys läänin-
hallitukselle valituksen johdosta ja kahdessa tapaukses-
sa päätettiin valittaa lääninhallituksen päätöksestä kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen (12.3. 923 §, 924 §, 
15.10.3078 §, 12.11. 3425 §). 

Jäsenmaksuna Työterveyslaitoksen kannatusyhdistyk-
selle maksettiin 1 200 mk (yjsto 19.9. 6409 §). 

Sairaalat 

Kaupungin sairaaloiden pysyttäminen paikallissairaa-
loina. Valtioneuvosto teki 20.9. päätöksen kaupungin 
ylläpitämien sairaaloiden toiminnan jatkamisesta eri-
koislääkärijohtoisina sairaaloina v:n 1975 loppuun, 
kuitenkin edellyttäen, että 30.6.1974 mennessä toimi-
tettaisiin selvitys siitä, tulevatko sairaalat siirrettäväksi 
terveyskeskuksen hallintaan. Kaupunginhallitus mer-
kitsi päätöksen tiedoksi ja kehotti terveydenhuollon 
järjestelykomiteaa yhteistoiminnassa terveys-, sairaa-
la· ja huoltolautakunnan kanssa tekemään po. selvi-
tyksen (9.4. 1255 §, 15.10. 3076 §). 

Sairaanhoitohallinnon uudistaminen. Kaupunginhallitus 
päätti esittää sosiaali- ja terveysministeriölle, että Hel-
singin kaupungille sen erikoisolosuhteet huomioon ot-
taen turvattaisiin kaavaillussa sairaanhoitohallinnon 
uudistuksessa itsenäisen sairaanhoitopiirin asema ja et-
tä ministeriön sairaanhoitolakiesitykseen lisättäisiin 
seuraava 4. momentt i : 

»Helsingin kaupungissa hoitaa sairaanhoitopiirin kun-
tainl i i tol le kuuluvat tehtävät kuitenkin Helsingin kau-
punki, mutta kaupunki on myös jäsenenä Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin kuntainliitossa. Mitä tässä laissa on 
säädetty sairaanhoitopiirin kuntainliitosta, on soveltu-
vi l ta osin voimassa myös Helsingin kaupungista, jollei 
toisin ole sanottu» (1.10. 2920 §,8.10. 3012 §). 

Lausunto sairaanhoidon alueellisesta toimintasuunni-
telmasta v:ksi 1974-1978. Kaupunginhallitus päätti 

antaa lausunnon Helsingin yliopistollisen keskussairaa-
laliiton liittohallitukselle po. toimintasuunnitelmasta 
ao. virastoilta ja lautakunnilta saamiensa lausuntojen 
perusteella. Sairaalalautakunnan mielestä ei suunnitel-
massa oltu ki innitetty tarpeeksi huomiota yleiseen 
väestönkasvun kehitykseen ja lisäksi lautakunta edel-
ly t t i , että Helsingin kaupunki muodostaa oman sai-
raanhoitopiirinsä. Terveydenhoitovirasto kehotti 
suunnitelmia ja etenkin lainsäädäntöä kehitettäessä 
kiinnittämään huomiota sairaanhoitopiirin kuntain-
liittojärjestelmää toteutettaessa organisatoorisiin ja 
hallinnollisiin vaikeuksiin, joita on odotettavissa, jos 
kuntainl i i t to omistaa sairaalat ja terveyskeskustoimin-
noista vastaa kaupunki. Huoltovirasto katsoi, ettei 
suunnitelmassa oltu riittävästi otettu huomioon pitkä-
aikaissairaiden hoitopaikoista vallitsevaa pulaa Helsin-
gissä. Hoitolaitosten suunnittelutoimisto k i inni t t i 
myös huomiota em. hallinnollisiin ja organisatoorisiin 
vaikeuksiin (21.5. 1709 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi keskussairaalalii-
ton hallituksen lähettämän alueellisen suunnitelman 
sairaanhoitolaitosten järjestämisestä Helsingin yliopis-
tollisessa keskussairaalapiirissä vuosina 1974—1978 
(17.12. 3849 §). 

Kaupunginhallitus i lmoit t i Hämeenlinnan, Kotkan, 
Seinäjoen ja Vaasan keskussairaaloiden kuntainli i tol le, 
että kaupunki antaa lausuntonsa vain Uudenmaan alu-
eellisesta sairaanhoidon toimintasuunnitelmasta (21.5. 
1700 §). 

Kaupungin sairaalatoimen toimintasuunnitelma v:ksi 
1975—19791 hyväksytti in ja lähetettiin edelleen Helsin-
gin yliopistollisen keskussairaalaliiton li ittohallituksel-
le (29.11. 3666 §, 10.12. 3763 §). 

Opetussairaalaoikeudet. Kaupunginhallitus päätti esit-
tää lääkintöhallitukselle, että eräille Auroran ja Kive-
län sairaalan osastoille sekä Hesperian ja Laakson sai-
raaloille myönnettäisiin edelleen opetussairaalaoikeu-
det 1.1.1974 alkaen ja Aurooran sairaalan anestesia-
osasto sekä Marian ja Malmin sairaaloiden sisätautien 
osasto hyväksyttäisiin rajoitetuiksi opetussairaaloiksi 
(12.3. 920 §, 19.11. 3517 §). 

Syöpäsairaiden sairauskulujen korvaaminen. Syöpäpo-
tilaat - Cancerpatienterna esitti kirjeessään, että Helsin-
gin kaupunki useiden muiden kuntien tavoin ryhtyisi 
toimenpiteisiin syöpäsairaiden sairauskulujen korvaa-
miseksi. Sairaalalautakunta katsoi, että helsinkiläispo-
tilaat ovat muualla asuvia edullisemmassa asemassa 
korkeatasoisten hoito-olosuhteiden vuoksi. Lautakun-
nan mielestä ei ole tarkoituksenmukaista erottaa syö-
päsairaita muista kroonikkopotilaista. Huoltolautakun-
ta totesi, että syöpäsairaiden ja muiden kroonikkopoti-
laiden erityistuki tulisi järjestää sairausvakuutuslain ja 
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kansanterveyslain puitteissa. Kaupunginhallitus päätti 
lähettää molempien lautakuntien lausunnot yhdistyk-
selle (8.10. 3010 §). 

V t Hänninen ym. esittivät kirjeessään, että kaupunki 
ryhtyisi toipilasrahan maksamiseen syöpäsairaille ku-
ten tuberkuloosi- ja reumapotilaille ja että samalla tut-
kittaisiin mahdollisuudet maksaa syöpäpotilaille tie-
ty in edellytyksin sairaanhoito, röntgen- ja radiumhoi-
to sekä lääkekustannukset ja hoidossa käyntien aiheut-
tamat matkakustannukset. Huoltolautakunta selvitti 
lausunnossaan toipilasrahajärjestelmää, sairausvakuu-
tuksen päivä rahajärjestelmää sekä kaupungin antamaa 
maksutonta poliklinikka- ja terveyskeskuspalvelua kan-
saneläkkeen tukiosaa saaville henkilöille. Edelleen lau-
takunta viittasi Syöpäpotilaat ry.n kirjeen johdosta 
antamaansa lausuntoon. Kaupunginhallitus päätti, et-
tei kirje antanut aihetta muuhun kuin, että vt Hänni-
selle lähetettiin huoltolautakunnan lausunto (29.10. 
3216 §). 

Reumasairauksien hoidon järjestäminen. Lääkintöhalli-
tus pyysi kaupunginhallituksen lausuntoa asettamansa 
reumasairauksien hoitoa suunnittelevan toimikunnan 
muistiosta. Sairaalalautakunnan ehdotuksen mukaisessa 
lausunnossa hyväksytti in suunnitelmat reumahoidon 
yleisjärjestelystä ja reumalääkäreiden koulutuksesta. 
Lautakunta esitti, että yliopistollisen keskussairaalan 
yhteyteen perustettaisiin reumatautien erikoisosasto 
lääkärien koulutusta ja nimenomaan piir in muita kuin 
helsinkiläispotilaita varten ja Kivelän sairaalan reuma-
tautien erikoisosasto toimisi entisessä laajuudessaan. 
Koska Helsingin asema on poikkeava suuren väestö-
pohjansa ja Kivelän sairaalan korkeatasoisen reuma-
osaston vuoksi, lautakunta esitti, että Kivelän sairaa-
laan nimettäisiin johtava reumatologi Helsingin alueel-
lista hoitoa järjestämään (17.9. 2752 §). 

Avustuksena avohoidon diaiyysiaseman perustamiseksi 
myönnett i in Helsingin Munuaistautiyhdistykselle 
127 000 mk ehdolla, että helsinkiläisten potilaiden 
käyttöön luovutetaan avustusta vastaava osuus hoito-
paikkoihin (22.1. 313 §). 

Yhdistyksen anomuksen 100 000 mk:n suuruisen 
avustuksen myöntämisestä ennalta ehkäisevää valistus-
toimintaa varten kaupunginhallitus hylkäsi (12.11. 
3417 §). 

Helsingin Sydäntautiyhdistys ry ja Suur-Helsingin Sy-
däntoipilaat ry. anoivat tilojen luovuttamista 
kuntouttamistoimintaa varten. Kaupunginhallitus kat-
soi, ettei kirje siinä vaiheessa antanut aihetta toimenpi-
teisiin. Yhdistykselle lähetetyssä sairaalalautakunnan 
lausunnossa todetti in henkilökunnan puutteen vaike-
uttavan tilojen luovuttamista ulkopuolisil le ja terveys-
lautakunta i lmoit t i , ettei terveysasemilla ole t i loja täl-

laiseen toimintaan. Yhdistyksille i lmoitett i in myös 
työryhmästä, jonka kaupunginjohtaja oli asettanut sel-
vittämään kaupungin kuntoutus- ja fysikoterapiare-
surssit ja -tarpeet sekä eri hallinnonhaarojen välisen 
työnjaon ja laatimaan kokonaissuunnitelman kaupun-
gin väestön kuntoutus- ja fysikoterapiatarpeiden tyy-
dyttämiseksi (26.11. 3594 §). 

Työterveyslaitoksen pienoisröntgenkuvaukset. Kau-
punginhallitus merkitsi tiedoksi Työterveyssäätiön il-
moituksen kaupungin ja säätiön välillä 1967 allekirjoi-
tetun sopimuksen irtisanomisesta siltä osin kuin se 
koskee pienoisröntgenkuvauksia päättyväksi 31.8. 
(4.6. 1883 §). 

Sairaankuljetuskurssien järjestämiseksi sairaankuljetus-
komitean esityksen mukaisesti v. 1973 myönnett i in 
23 363 mk kahden kurssin järjestämistä varten (12.2. 
575 §). 

Sairaaloiden laskentatoimen uudistamisesta Sairaalalii-
tolle antamansa lausunnon kaupunginhallitus päätti 
antaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston, 
rahatoimiston, sairaalalautakunnan ja hoitolaitosten 
suunnittelutoimiston antamien lausuntojen pohjalta ja 
mainita erityisesti, että ehdotettua laskentajärjestel-
mää olisi edelleen kehitettävä ja ehdotusta täydennet-
tävä sairaaloiden laskentatoimen uudistamiseksi siten, 
että se nivoutuisi yhteen sekä peruskuntien että valti-
on laskentatoimen kanssa (4.6. 1882 §). 

Sairaalalautakunnan hallintoon, edelleen nykyiseen 
tarkoitukseen käytettäväksi, päätettiin siirtää kiinteis-
tölautakunnan hallinnosta 1.1.1974 lukien seuraavat 
psykiatrisen huoltotoimiston asuntolat: 
- huoneisto Laivanvarustajankatu 7 C 30, vuokrattu 
Maria Tul inof f i l ta 
- huoneisto Iso Roobertinkatu 11 B 12 - Annankatu 5 
A 4 , vuokrattu Stiftelsen Sedmigradskys småbarnskola 
och Marias Asyl - nimiseltä säätiöltä 
- huoneisto Fredrikinkatu 38 A 12, kaupungin omis-
tama (26.11. 3593 §). 

Virkojen täyttäminen. Yhteensä 103 tilapäistä viran-
haltijaa saatiin virkoja haettavaksi julistamatta ottaa 
näiden viranhaltijain nykyisten tehtävien suorittamista 
varten perustettuihin vakinaisiin virkoihin (26.11. 
3592 §), 

Sairaalassa työskentelevien lääketieteen kandidaattien 
palkkausta koskeva kunnallisen sopimusvaltuuskunnan 
yleiskirje merkit t i in tiedoksi (15.1. 218 §). 

Ulkopuolisten lääkärien palkkaaminen päivystystehtä-
viin. Sairaalalautakunta oikeutett i in edelleen v. 1974 
palkkaamaan Malmin sairaalan kirurgian ja sisätautien 
osastoille sekä Auroran ja Marian sairaalain kirurgian 
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osastoille päivystystehtäviin ulkopuolisia laillistettuja 
lääkäreitä korvausta vastaan, joka arkipäivystyksestä 
on 400 mk ja lauantai- tai pyhäpäivystykseltä 500 mk, 
käyttämällä tarkoitukseen Malmin sairaalan osalta 
enint. 10 000 mk/kk , Auroran sairaalan osalta enint. 
5 000 mk /kk sekä Marian sairaalan osalta enint. 6 000 
mk/kk (10.12. 3765 §). 

Yksityisvastaanottojen järjestäminen sairaaloissa. Eräil-
le kaupungin sairaalain lääkäreille myönnett i in oikeus 
kertomusvuoden aikana käyttää sairaalain välineitä ja 
hoitohenkilökuntaa yksityispotilaiden vastaanottami-
seen. Sairaalalautakunta teki sopimukset ko. lääkärei-
den kanssa ja huolehti tavanomaisten ehtojen täyttä-
misestä. Kaupunginhallitus päätti tehdä esityksen asian 
osalta myös v:ksi 1974 (22.1. 310 §, 15.10. 3074 §, 
22.10. 3152 §, 26.11. 3590 §, 17.12. 3853 §). 

Terveydenh uo/tohenkilökunnan kokeilunluon teinen 
ennaltaehkäisevä työterveydenhuolto saatiin järjestää 
Kivelän sairaalan t i loihin. Sairaalavirasto oikeutett i in 
palkkaamaan ko. toimintaa varten ts. osastolääkäri 
(A 29-h sairaalalisät) sekä työterveyshoitaja (18. pl.). 
Hesperian sairaalaan vastaavan työn aloittamista var-
ten palkattu ts. toimistoapulainen siirretti in 1.3. luki-
en sairaalavirastoon (29.1. 396 §). 

Lääkintävoimistelijoiden virkojen porrastaminen. Suo-
men Lääkintävoimistelijali itto k i inni t t i kaupungin 
huomiota virkaehtosopimuksessa sovittuihin lääkintä-
voimistelijanvirkojen porrastamiseen sekä ehdott i eräi-
tä toimenpiteitä asian järjestämiseksi. Kaupunginhalli-
tus katsoi, ettei kirje antanut aihetta enempiin toimen-
piteisiin. Li i tol le lähetettiin jäljennös sairaalalautakun-
nan lausunnosta, jossa esitettiin porrastuksen toteutta-
mista muuttamalla jo olemassa olevat vastaavan lääkin-
tävoimistelijan virat osastonhoitajan viroiksi. Koska 
nykyisillä lääkintävoimistelijan viranhalti joil la ei ole 
sopimuksen edellyttämää pätevyyttä muutettaviin vir-
koihin, on muutokset toteutettava avoimeksi tulevien 
virkojen puitteissa (19.2. 659 §). 

Vahingonkorvaukset. Sairaaloiden potilail le ja henkilö-
kunnalle suoritetti in useita korvauksia sairaaloissa tai 
kotihoidossa vahingoittuneesta tai kadonneesta omai-
suudesta. 

Eräälle potilaalle maksettiin korvausta hoitotoimenpi-
teen yhteydessä sattuneen teknisen häiriön aiheutta-
man, työansion menetykseen johtaneen vamman 
vuoksi yht. 25 264 mk (yjsto 31.1. 5219 §, 31.10. 
6625 §). 

Sairaalavirastoon palkatt i in ajaksi 1.9.-31.12. sairaa-
lain väestönsuojelusuunnitelmien laatimista varten ts. 
erikoistutkijaksi ev.luutn. evp.. Aatos Savunen. Tarkoi-
tukseen myönnett i in 8 412 mk (25.6. 2137 §, 6.8. 

2261 §). 

Auroran sairaalan anestesiaylilääkärin virkaan (B 3) 
valitt i in dos., lääket. ja kir.tri Seppo Takki (15.1. 216 
§, 14.5. 1616 §, 21.5. 1708 §) ja kliinisen laboratorio-
osaston laboratorioylilääkärin virkaan (B 3) lääket. ja 
kir . tr i Theodor Weber (6.8. 2263 §). 

Työsuhteessa olevien hengityskoneen valvojien palkki-
oksi vahvistettiin 1.4. lukien 5.40 mk:ksi/ t sekä luku-
ja kirjoitushäiriöitä poteville nuorille oppikoululaisille 
sairaalassa annettavasta erityisopetuksesta palkkioksi 
30 mk/ t , ehdolla että opettaja täyttää asetetut päte-
vyysvaatimukset (5.3. 819 §, 820 §). 

Influenssaepidemian takia tarvitun lisähenkilökunnan 
palkkaamiseksi myönnett i in enint. 34 800 mk (26.2. 
744 §). 

Ortopedi lääkäri i Veijo Vahvanen oikeutett i in hoita-
maan potilaita erikoismaksuluokassa (15.1. 215 §). 

Sairaalan keittiörakennuksen peruskorjaustyöhön 
myönnett i in 332 600 mk v:n 1970 talousarvion ao. ti-
liltä (17.9. 2719 §). Keittiörakennuksessa sijaitsevien 
henkilökunnan asuntojen kunnostamista ja sairaalan 
ruokasalien tarjoilutiskien uusimista varten myönnet-
t i in 289 400 mk (29.10 3226 §). 

Trooppisten tautien osasto. Kaupungin ja lääkintöhal-
lituksen välillä v. 1970 tehty sopimus trooppisten tau-
tien tutkimuksesta ja hoidosta Auroran sairaalassa pää-
tett i in kaupungin puolesta irtisanoa päättyväksi 31.12. 
Kaupunginhallitus päätti esittää uuden sopimuksen te-
kemistä 1.1.1974 lukien, jonka lääkintöhallitus il-
moi t t i hyväksyvänsä. Sopimus uusitt i in lähinnä siltä 
pohjalta, että valtio osallistuu aikaisempaa laajemmin 
mainitusta toiminnasta johtuvan ja välttämättömäksi 
osoittautuvan henkilökunnan palkkaamiseen (19.3. 
985 §, 11.6. 1969 §). 

Lääkintöhallitus hyväksyi hankittavaksi trooppisten 
tautien osastolle sairaalalautakunnan esittämät aika-
kauslehdet, käsikirjat ja erikoisvälineet (12.2. 572 §, 
16.4. 1335 §, 25.6. 2133 §, 29.11. 3667 §). 

Marian ja Auroran sairaaloiden poikkeuksellisten olo-
jen ensiapuasemien instrumenttien hankintaa varten 
myönnett i in 41 100 mk (29.10. 3224 §). 

Kivelän sairaala. Kaupunginhallitus määräsi sairaalan 
johtajaksi sisätautien osaston ylilääkärin Curt Wasa-
stjernan 27.3. sekä hänen tilalleen sairaalan johtajaksi 
ylilääkäri Aarne Konttisen 1.1.1974 lukien . Lääket. ja 
kir.tr i Kontt inen val i t t i in 26.3. sisätautien osaston yli-
lääkäriksi (26.3. 1065 §, 16.4. 1336 §, 2.5. 1481 §. 
27.12. 3944 §). 

82 



2. K aupunginhallitus 

Kivelä-Hesperian sairaaloiden hammaslääkärin virka 
saatiin edelleen jättää täyttämättä kertomusvuoden 
aikana ja tarkoitukseen palkatti in konsultoiva ham-
maslääkäri Suomen Hammaslääkäriliiton ohjepalkkioi-
den mukaisin palkkioin (19.2. 657 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Kivelän ja Hesperian sai-
raaloiden modernisointia koskevan perussuunnitelman 
toiminnallisen suunnitelman ja huonetilaohjelman laa-
t imistyön pohjaksi. Suunnitelma lähetettiin lääkintö-
hallituksen hyväksyttäväksi samoin kuin hakemus sai-
raaloiden tont in hyväksymisestä uudistustöihin sovel-
tuvaksi (7.5. 1558 §). 

Yleisjaosto hyväksyi kahdessa tapauksessa ja hylkäsi 
yhdessä tapauksessa eläkkeelle jäävän henkilökunnan 
anomuksen saada asua sairaaloiden asuntolassa eläk-
keelle jäämisen jälkeen (yjsto21.3. 5536 §, 13.6. 5974 
§ ,29.8 . 6303 §). 

Malmin sairaalan sisätautiosaston ylilääkärin virkaan 
(Y 33) val i t t i in dos., lääket. ja kir.tr i Jouko Palohei-
mo. Lääket. ja kir.tr i Rolf Koulumiehelle myönnett i in 
ero tästä virasta 1.11. lukien (2.5. 1482§,1 .10 . 2919 
§). 

Odottamatta ratkaisua valtionapuasiassa saatiin sairaa-
laan palkata tp. anestesialääkäri (A 29 4 sairaalalisät) 
ajaksi 1.5.-31.12. siten, että tämä lääkäri huolehtii 
myös itäisen lääkäriaseman anestesiatoiminnasta (2.4. 
1156 §). 

Ajaksi 1.4.-31.12. saatiin sairaalaan palkata yksi tp. 
laboratoriohoitaja ja yksi tp. röntgenhoitaja A 15 pl:n 
mukaisin palkkaeduin. Kaksi apuhoitajan virkaa jätet-
t i in samana aikana täyttämättä (19.3. 987 §). 

Marian sairaalan johtajaksi määrättiin kirurgian osas-
ton ylilääkäri Juhani Railo (22.1. 315 §, 9.4. 1252 §, 
2.5. 1480 §). 

Sisätautien osaston ylilääkärin virkaan (B 3) valitt i in 
lääket. ja kir.tri Eero Jokinen (26.3. 1067 §). 

Sairaalaan perustettavan tp. anestesiaosastolääkärin 
palkkauskustannukset päätettiin anoa valtionapuun 
oikeuttaviksi 1.9. alkaen (13.8. 2313 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi sairaalan keitt iön perus-
korjaustyön ja rakennuksen n:o 4 hissityön pääpiirus-
tukset (6.8. 2256 §,26.11. 3591 §). 

Lauttasaaren osaston peruskorjausta koskevat pääpii-
rustukset hyväksytti in lääkintöhallituksessa, osaston 
kalustohankintoja varten myönnett i in enint. 700 000 
mk ja sosiaali- ja terveysministeriölle päätettiin esittää, 
että se lopullisesti hyväksyisi Marian sairaalan laajenta-

mista koskevan suunnitelman siltä osin kuin siinä tar-
koitetaan yleislääkärijohtoisen hoito-osaston perusta-
mista Lauttasaaren yhteiskoulun entiseen peruskorjat-
tavaan kiinteistöön (26.2. 742 §, 11.6. 1974 §, 17.12. 
3850 §). 

Marian sairaalan ensiapuaseman hankintoja varten 
myönnett i in enint. 160 000 mk ja sosiaali- ja terveys-
ministeriön päätös ensiapupoliklinikan perustamiskus-
tannusten valtionapuhakemuksesta merki t t i in tiedoksi 
(2.5. 1483 §, yjsto 24.7. 6191 §). 

Marian sairaalan itäinen poliklinikka (itäinen lääkäri-
asema). Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi Marian 
sairaalan itäisen erikoislääkäri polikl inikan perustamis-
ia toimintasuunnitelman. Suunnitelmien mukaan Itäi-
sen lääkäriaseman tukisairaalana toimi i Marian sairaala, 
kunnes itäinen sairaala valmistuu (26.2. 745 §, 3.9. 
2574 §). 

Lääkintöhallitus hyväksyi Itäisen lääkäriaseman sairaa-
lakäyttöön 15.3. lukien (26.2. 748 §, 17.9. 2753 §). 

Lääkäriasemalle saatiin ajaksi 1.3.-31.12. palkata puo-
lipäivätoimisen tp. vahtimestarin sijasta kokopäivätoi-
minen vahtimestari (8. pl.) sekä työsopimussuhtee-
seen puolipäivätoimisen osastoavustajan asemesta ko-
kopäivätoiminen osastoavustaja (8. p l j , yksi kokopäi-
vätoiminen ja yksi puolipäivätoiminen arkistoapulai-
nen (6. pl.) ja kokopäivätoiminen lähetti. Palkkausme-
noja varten myönnett i in yht. 28 775 mk (19.2. 661 

Poliisimiehistön terveystarkastukset päätettiin järjestää 
siten, että Itäinen lääkäriasema huolehtii laboratorio-
palveluista ja tulosten tarkastelu jää poliisilääkärin teh-
täväksi. Terveystarkastustoimintaa varten palkatti in 
lääkäriasemalle ts. sairaanhoitaja (A 15) vuoden lop-
puun asti. Palkkausmenoja varten myönnett i in enint. 
10 200 mk ja terveystarkastustoiminnasta aiheutuneita 
kustannuksia varten 32 000 mk (11.6. 1971 §). 

Yleisjaosto vahvisti Itäisen lääkäriaseman käteisvarojen 
enimmäismäärän, johon ei lueta palkkojen maksuun 
tarvittavia varoja, 3 000 mk:ksi (yjsto 28.3. 5553 §). 

Itäisen sairaalan perustamissuunnitelmia koskevat asi-
at. Roihuvuoren sosiaalidemokraatit ry. mainitsi kir-
jeessään itäisen sairaalan suunnitelmista käyvän selvil-
le, että sairaalaa on tarkoitus käyttää opetussairaalana. 
Yhdistys katsoi, ettei kaupungin pitäisi kouluttaa lää-
käreitä koko maan tarvetta varten ja edellytt i , että tä-
mä otetaan huomioon sairaalaa suunniteltaessa. Edel-
leen yhdistys ki inni t t i huomiota pitkäaikaissairaiden 
hoitopaikkojen puutteeseen sekä avohoidon kehittämi-
seen. Sairaalalautakunta i lmoit t i , ettei se ol lut tarkoit-
tanut sairaalaa varsinaiseksi opetussairaalaksi, mutta 
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käytännössä on pidettävä luonnollisena, että uusi sai-
raala jou tuu to imimaan ainakin jossain määrin eri aloil-
la lääkinnällisen koulutuksen opetuskenttänä nimen-
omaan kaupungin sairaalalaitoksen omia tarpeita sil-
mällä pitäen. Hoitolai tosten suunni t te lu to imikunta sel-
v i t t i suunnitelmia sekä itäisen sairaalan että pitkäai-
kaishoidon ja avohoidon järjestämisen osalta. Kaupun-
ginhall i tus päätti lähettää yhdistyksel le sairaalalauta-
kunnan ja hoitolai tosten suunni t te lu to imikunnan lau-
sunnot (12.3. 922 §). 

Veronmaksajain Keskusli i ton Helsingin osasto esitt i , 
että kaupunginhall i tus ryhty is i toimenpiteisi in itäisen 
sairaalan toiminnall isen suunnitelman ja huoneti laoh-
jelman korjaamiseksi reaalisia taloudellisia edellytyksiä 
vastaavaksi. Hoitolai toksien suunni t te lu to imikunta sel-
v i t t i mm. sairaalan to iminnan laajuutta ja vaiheittaista 
rakentamista. Yhdistykselle päätett i in lähettää jäljen-
nös suunni t te luto imikunnan antamasta lausunnosta 
(9.4. 1249 §). 

Nikkilän sairaala. Työneuvostol ta päätett i in anoa, että 
sairaalan puutarhur i ja apulaispuutarhuri saisivat kerto-
musvuoden aikana yl i t tää y l i t yö tun t ien vuosittaisen 
enimmäismäärän (yjsto 3.12. 6810 §). 

Mielenterveys- ja Kehitysvamma-alan L i i ton M K L . n 
Nikk i län osasto esitti sairaalan johtajan määränneen 
vastoin sairaalan t y ö a l a t o i m i k u n n a n päätöstä si irryt-
täväksi yövalvonnassa seitsemän yötä kestävästä val-
vontajärjestelmästä kolme yötä kestävään. Yhdistys 
esitti palattavaksi entiseen järjestelmään syksyyn asti, 
johon mennessä voitaisiin suorittaa miel ip idetutk imus 
mielisairaanhoitajien keskuudessa. Sekä sairaalalauta-
kunta että kaupunginhall i tuksen lainopil l inen osasto 
katsoivat, että sairaalan johtajal la on oikeus päättää 
tästä työnjohdoll isesta asiasta, työa ikato imikunta voi 
tehdä ainoastaan ehdotuksia sairaalan johdol le. Kau-
punginhal l i tus päätti , ettei asia antanut aihetta toimen-
piteisiin (11.6. 1973 §). 

Kaupunginhall i tus kehott i kaupunginkanslian lainopil-
lista osastoa hakemaan muutosta Porvoon kihlakun-
nanoikeuden 7.9. antamaan päätökseen sairaalan eräi-
den poti laiden varojen käyttöä koskevassa asiassa 
(1.10. 2922 §, v:n 1969 kert. s. 205). 

Sairaalan entisen sikalarakennuksen kunnostamiseksi 
verstas-, terapia- ja autotal l i t i lo iksi myönnet t i in 
198 000 mk sekä vannesahan hankkimiseksi 4 702 mk 
(27.8. 2475 § ,8 .10 . 3016 § ,27 .12 . 3945 §). 

Sairaala o ikeutet t i in hankkimaan 100 kpl teatteri l ip-
puja kaupunginteatterin näytäntöön käytettävissään 
olevilla määrärahoilla (yjsto 5.9. 6336 §). 

Nikk i län sairaala o ikeutet t i in julkaisemaan kahdessa 

Tampereella ilmestyvässä paikallislehdessä Tampereen 
Taidehallissa M . 3 . pidettyä sairaalan taidekokoelmien 
näyttelyä koskevat i lmoitukset käyttäen tarkoitukseen 
enint. 300 mk (visto 7.3. 5442 §). 

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sairaalan raken-
nuksen n:o 10 peruskorjaustöiden ja perushankintojen 
hyväksymisestä valt ionavun suorittamista koskevaan 
yleiseen suunnitelmaan merk i t t i in t iedoksi. 5 549 000 
mk:n suuruisesta hakemuksesta oli vähennetty laina-
kustannukset ja eräitä i r ta imistohankintoja, yh t . 
84 500 mk. Kaupunginhall i tus päätti t yy t yä päätök-
seen (17.12. 3855 §). 

Sosiaali- ja terveysministeriön hylät tyä anomuksen 
Nikk i län sairaalan ja Sipoon kunnan yhteisen jätevesi-
puhdistamon rakentamisen hyväksymisestä valtion-
avun suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan, 
kaupunginhall i tus päätti kehottaa lainopil l ista osasto-
aan hakemaan muutosta tähän päätökseen (5.3. 817 §). 

Röykän sairaalan lämminvesikatti lan uusimista varten 
myönnet t i in enint. 80 000 mk (15.10. 3080 §). 

Nurmijärven terveyslautakunnan Röykän sairaalan jä-
tehuoltoa koskevan kirjeen johdosta kaupunginhalli-
tus i lmoi t t i katsovansa, ettei toistaiseksi ole aihetta 
ryhtyä toimenpiteisi in sairaalan jätevesihuollon uudel-
leen järjestämiseksi vireillä olevan Röykän pohjaveden-
ot tamon suoja-alueen katselmustoimituksen takia ja 
että ennen uudelleen järjestelyä olisi saatava Länsi-
Suomen vesioikeuden pohjavedenottamon suoja-aluet-
ta koskeva lupa. Kaupunginhall i tus katsoi, että sairaa-
lan jätevedenhuolto edellyttää puhdistamon rakenta-
mista. Sairaalalautakuntaa' kehotett i in huolehtimaan 
siitä, että puhdistamoa ryhdytään suunnittelemaan 
mahdoll is imman pian (19.11. 3513 §). 

Psykiatriseenhuoltotoimistoonsaatiin kertomusvuoden 
loppuun asti palkata ts. vahtimestari (10. pl.). Naisvah-
timestarin ti lapäinen virka jätet t i in täyt tämättä vuo-
den loppuun saakka (19.3. 988 §). 

Toimistol le myönnet t i in virastokohtainen oikeus käyt-
tää toistaiseksi vuokra-autoa virka-ajoihin tavanomai-
sin ehdoin. Luvan antamisesta kussakin yksityistapa-
uksessa päättää to imiston johdossa oleva yli lääkäri 
(yjsto 21.3. 5535 §). 

Sairaalalautakunta o ikeutet t i in vuokraamaan kaksi ta-
lossa Kivisaarentie 5 sijaitsevaa huoneistoa kalustoi-
neen psykiatrisen huol to to imis ton potilasasuntolaksi, 
molemmat 1 360 mk:n kuukausivuokrasta. Huoneis-
toissa asuvilta pot i lai l ta päätett i in periä vuokrana 4 mk 
vuorokaudelta« (26.3. 1068 §, 20.8. 2398 §). 

Lääkintöhall i tuksen päätös huo l to to imis ton v:n 1971 
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kunnossapito- ja käyttökustannusten valtionavusta 
merki t t i in tiedoksi ja kaupunginhallitus päätti tyy tyä 
siihen. Anotusta 506 924 mk:n summasta oli vähen-
netty sairaalaviraston palkkausten ylitysten ja luon-
toisetujen vastikkeiden osuus, yht. 47 221 mk (5.11. 
3337 §). 

Laakson sairaalaan saatiin 1.3. lukien palkata konsul-
toiva hammaslääkäri Suomen Hammaslääkäriliiton oh-
jepalkkioiden mukaisin palkkioin (19.2. 658 §). 

Sairaalan ts. osastoavustajan Mirja Lampun työsuhdet-
ta päätetti in jatkaa eroamisiän jälkeen kauintaan vuo-
den loppuun (15.10. 3075 §). 

Sairaalan farmaseutin viran täyttämistä koskevasta 
päätöksestä valitett i in kaupunginhallitukselle. Valitta-
ja katsoi, että häntä koskevassa esittelyssä oli hänen 
virkavuotensa mainit tu liian vähäisiksi. Lainopillinen 
osasto totesi, että puutteelliset hakupaperit jättänyt vi-
ranhaltija on yksin vastuussa tästä puutteellisuudesta 
eikä esittelijän velvollisuutena voi olla hankkia hakijas-
ta lisätietoja. Kaupunginhallitus hylkäsi anomuksen 
(5.3. 815 §,26.3. 1066 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Laakson sairaalan laajenta-
mista koskevan toiminnallisen suunnitelman ja huone-
tilaohjelman rakennussuunnittelun pohjaksi siten, että 
jatkosuunnittelussa otetaan huomioon kaupungin-
kanslian talous- ja suunnitteluosaston esittämät näkö-
kohdat. Suunnitelma lähetettiin lääkintöhallituksen 
hyväksyttäväksi. Lääkintöhallitus pi t i kuitenkin poti-
lashuoneita liian suurina, eikä pitänyt hyväksyttävänä 
neuvotteluhuoneen ja keskusteluhuoneen rakentamista 
erikseen ja huomautti myös kansliatiloista ja tutkimus-
ja toimenpidehuoneista. Hoitolaitosten suunnittelutoi-
mikunnan tarkistettua huonetilaohjelman, kaupungin-
hallitus hyväksyi sen ja lähetti lääkintöhallituksen hy-
väksyttäväksi (5.2. 467 §, 12.2. 574 §, 10.12. 3767 

Sairaalan v:n1968 kunnossapito- ja käyttökustannuk-
siin anotti in valtionapua 3 669 852 mk, mutta lääkin-
töhallitus myönsi 18 934 mk vähemmän, mikä merkit-
t i in tiedoksi ja päätettiin tyytyä siihen (5.2. 468 §). 

Sairaanhoito-oppilaitokseen saatiin palkata tp. sairaan-
hoitaja C 31 pl.n mukaisin palkkaeduin ja määrävuosi-
lisin 1.1.1974 alkaen ja kauintaan vuoden 1974 lop-
puun (27.12. 3943 §). 

Merkit t i in tiedoksi sairaalalautakunnan ilmoitus oppi-
laitoksen neuvottelukunnan jäsenten valitsemisesta ja 
sen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määräämi-
sestä (5.3. 814 §). 

Oppilaitoksen käteisvarojen enimmäismääräksi hyväk-

sytt i in 2 000 mk, mihin ei lueta palkkojen maksuuntar-
vittavia varoja (yjsto 28.1. 5553 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan hoitopaikkoi-
hin v:n 1972 aikana käytetyistä perustamiskustannuk-
sista suoritetti in kaupungin varaamien sairaansijojen 
osalta 437 mk (6.8. 2257 §). 

Merkit t i in tiedoksi keskussairaalan li i ttohall ituksen il-
moitukset hallintoelinten ja tilintarkastajien vaaleista 
(6.8. 2258 §,26.11. 3595 §). 

Kaupunginhallitus i lmoit t i keskussairaalaliiton l i i t to-
hallitukselle suhtautuvansa myönteisesti keskustelui-
hin l i ittohallituksen esittämän suurpesulan aikaansaa-
misesta ja katsovansa, että kysymystä selvittämään oli-
si asetettava toimikunta. Samalla kaupunginhallitus 
esitti l i ittohallitukselle toimikunnan asettamista selvit-
tämään terveydenhuollossa tarvittavien välineiden ja 
tekstiilien huollon keskittämismahdollisuutta sekä tar-
vittavien välineiden standardisoimistyön aloittamisek-
si. Kaupungin edustajat neuvotteluihin ja to imikunt i in 
päätettiin nimetä sen jälkeen, kun l i i ttohall i tus oli kä-
sitellyt asian (29.1. 395 §). 

Li i t tohall i tus nimesi edustajikseen suurpesulaa koske-
viin alustaviin neuvotteluihin talousjoht. Nils Härkä-
pään ja keskuspesulan joht. Elsa Salmen sekä kaupun-
ginhallitus toim.pääll. Tuure Lehdon ja keskuspesulan 
joht. Raili Hämäläisen (27.12. 3949 §). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan l i i t tohall i tuk-
sen yleislääkäritasoisen polikl inikkatoiminnan tehosta-
mista koskevan kirjeen johdosta kaupunginhallitus 
päätti i lmoittaa, että kaupungin yleislääkäritasoista 
avosairaanhoidon päivystystoimintaa tehostetaan ja 
laajennetaan kansanterveystyön toimintasuunnitelman 
puitteissa (21.5. 1701 §). 

Lääkäriambulanssitoiminnan järjestelyjä varten myön-
netti in 12 700 mk kahden sairaanhoitajan palkkaami-
seksi 30.6. saakka. Ajaksi 1.7.-31.12. oikeutett i in sai-
raalalautakunta palkkaamaan toinen sairaanhoitaja Y 
15 mukaisin palkkaeduin (29.1. 394 §,20.8. 2394 §). 
Sairaalalautakunta oikeutetti in myös suorittamaan lää-
ket.kand. Pekka Honkavaaralle laskujen mukaisesti 
2 826 mk (2.4. 1154 §). 

Kätilöopiston sairaalan järjestelyjä koskeviin neuvotte-
luihin nimetti in kaupungin edustajiksi apul.kaup.joht. 
Aarne K. Leskisen, sairaalatoimen toim.joht. Reino 
Oksasen ja apul.kaup.siht. Kurt Söderholmin (27.12. 
3941 §). 

Rahatoimistoa kehotetti in maksamaan Kätilöopiston 
sairaalalle yht. 300 mk.n määräiset laskut sairaalalle 
hiirilavantaudin hoidosta aiheutuneista potilaiden hoi-
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dosta aiheutuneista potilaiden hoitopäivämaksuista 
(yjsto 14.2. 5303 §). 

Helsingin Lastenlinna. Kaupunginhallitus myönsi Hel-
singin Lastenlinnan kuntainl i i ton lähettämien Manner-
heimin Lastensuojeluliitolle maksettavaa korkoa ja 
pääoman lyhennystä koskevien laskujen suorittami-
seen yht. 92 167 mk ja eräitä pääomamenoja koskevi-
en laskujen suorittamiseen yht. 4 362 mk (8.1. 117 §, 
22.1. 316 §). 

Helsingin Lastenlinnan kuntainl i i ton terveydenhoito-
lain perusteella tekemästä hakemuksesta kaupungin-
hallitus päätti terveyslautakunnan ja lainopillisen osas-
ton lausunnon perusteella i lmoittaa katsovansa, että 
korvaushakemus olisi jätettävä tutkimatta (15.1. 219 

Kaupunginhallitus katsoi, ettei Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton kirje Lasten Lääkäri-ja Kuntoutusaseman 
vuokraamisesta kaupungille antanut aihetta muihin 
toimenpiteisiin, kuin että li itolle lähetetään sairaalalau-
takunnan ja terveyslautakunnan asiaa koskevat lausun-

not ja ilmoitetaan, että alle kouluikäisten tarvitsemia 
erikoislääkärin näkö- ja kuulotutkimuksia suoritetaan 
Itäisellä lääkäriasemalla (12.11. 3420 §). 

Toipilaskoti Jokelan helsinkiläispotilaiden hoitokus-
tannusten suorittamista varten myönnett i in 233 730 
mk:n suuruinen lisämääräraha (22.10. 3150 §). 

Veikkolan parantola. Kaupunginhallitus kehotti sairaa-
lalautakuntaa sopeuttamaan parantolassa hoidettavien 
helsinkiläisten potilaiden määrän myönnetyn määrära-
han mukaisesti (26.3. 1019 §). 

Parantolassa hoidettujen Helsingin mielisairaanhuolto-
piir in potilaiden hoitokorvausten suorittamiseksi 
myönnetti in 319 000 mk.n suuruinen lisämääräraha 
(3.9. 2572 §). 

Jäsenmaksut. Rahatoimistoa kehotett i in suorittamaan 
kertomusvuoden jäsenmaksuja seuraavasti: Pai kali issai-
raalain Liitol le 54 680 mk ja Tuberkuloosipiirien li itol-
le 21 313 mk (yjsto 21.2. 5351 §, 7.5. 5795 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Sosiaalihuollon hallintoa koskevan lainsäädännön uu-
distaminen. Sosiaalihallintokomitea pyysi kaupungin-
hallituksen lausuntoa mietintöluonnoksesta, johon si-
sältyy ehdotus uudeksi laiksi ja asetukseksi sosiaali-
huollon hallinnosta. Kaupunginhallitus i lmoi t t i , ettei 
se voinut lausunnon antamiselle varatun ajan lyhyyden 
vuoksi ottaa kantaa mietintöluonnokseen. Samalla 
kaupunginhallitus pyysi, että kaupungille varattaisiin 
tilaisuus antaa lausuntonsa sosiaalihallintokomitean lo-
pullisesta, sosiaalihuollon hallintoa koskevan lainsää-
dännön uusimista käsittelevästä mietinnöstä (14.5. 
1614 §). 

Huoltovirasto. Huoltolautakunta oikeutett i in otta-
maan esittämiinsä 32 virkaan niitä haettavaksi julista-
matta vastaavia tehtäviä hoitaneet viranhaltijat 1.1. 
1974 lukien (10.9. 2668 §). 

Viraston ts. tutkimuspääll ikkö, dipl.ins. Paavo Jense-
nin palkkaus tarkistetti in 1.4. lukien 3 880 mk /kk , mi-
hin ei sisälly kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden 
työehtosopimuksen mukainen 1.4. voimaan tu l lut ko-
rotus (25.6. 2120 §). 

Huoltovirasto oikeutett i in suorittamaan lääket.lis. Juk-
ka Häivälle sosiaalilääkärin tehtävien hoitamisesta tä-
män vuosiloman aikana 16.-24.4. ja 2 . -28 .7 . konsul-
taatioluonteisena peruspalkkiona 30 mk jokaiselta päi-

vältä, jona hän osapäivätoimisesti tarpeen mukaan 
huolehtii sosiaalilääkärin tehtävistä sekä sen lisäksi ns. 
suppeista lääkärintodistuksista ja -lausunnoista 5 mk/ 
kpl ja muista lääkärintodistuksista ja -lausunnoista 20 
mk/kpl ehdolia, ettei em. tehtävien hoitaminen supista 
Häivän terveyskeskuslääkärin viransijaisena suoritetta-
vaa viikottaista työaikaa (16.4. 1332 §, 25.6. 2131 §). 

Huoltolaitosten johtokunnan alaisissa laitoksissa kon-
sultoiville lääkäreille, jotka eivät ole kaupungin palve-
luksessa, suoritetaan palkkio sairausvakuutuslain 7 §: 
ssä tarkoitetun taksan mukaisesti siten, että aikana 
1.1.—30.9. palkkio määräytyi kaupunginhallituksen 
9.10.1972 vahvistamien perusteiden mukaisesti ja 
1.10. lukien palkkio on toistaiseksi, kunnes kaupun-
ginhallitus toisin päättää, ensimmäisestä uudesta poti-
laasta 48 mk, seuraavista uusista potilaista 24 mk/po-
tilas ja uudesta käynnistä potilaan luona 15 mk/poti las 
(1.10. 2917 §). 

Huoltoviraston toimistoapul. Helmi Elovaara oli ano-
nut palkkalautakunnalta palkatonta virkavapautta 1.9. 
1972-31.8.1973 väliseksi ajaksi opiskelua varten Tam-
pereen yliopiston sosiaaliturvan opetusjaostolla ja 
palkkalautakunta oli hylännyt anomuksen. Kaupun-
ginhallituksen ja lääninhallituksen hylättyä palkkalau-
takunnan päätöstä koskevat valitukset ja valittajan vie-
tyä asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka katsoi, 
että virkavapuden myöntäminen riippuu kaupungin 
virkasäännön mukaan palkkalautakunnan harkinnasta 
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