
13. Sairaalalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Sairaalalautakunnan kokoonpanossa tapah-
tuivat v. 1965 seuraavat muutokset: neljän 
entisen jäsenen tilalle tulivat puheenjohta-
jaksi ylilääk. Ilkka Väänänen sekä jäseniksi 
pääsiht. Toini Nousiainen, toim.joht. Jyrki 
Valtanen ja virastotutk. Inkeri Vauraste. 

Lautakunnan pöytäkirjojen pykälien luku 
kertomusvuonna oli 1 155 ja kokouksia oli 
kaikkiaan 23. 

Lautakunnan hallintojaoston pöytäkirjo-
jen, pykälien luku oli 1 252 ja kokouksia oli 
kaikkiaan 43. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat hoitopaik-
koja ja sopimuksia sekä poliklinikoita koske-
vat: sopimuksen tekeminen kaupunginhalli-
tuksen suostumuksen mukaisesti Societas 
Gerontologiea Fennica -yhdistyksen kanssa 
helsinkiläisten vanhusten poliklinikan yllä-
pitämisestä työterveyslaitoksella edelleen 
kertomusvuonna (29.1. 75 §, 26.2. 177 §); 
sopimusten tekeminen yksityisvastaanotto-
jen järjestämisestä sairaaloissa eräiden sai-
raalalääkärien kanssa (4.6. 513 §, 10.9. 771 §, 
3.12. 979, 996 §); sairaalakeskusta päätettiin 
kehottaa pyrkimään ohjaustoiminnallaan ta-
soittamaan kaupungin sairaaloihin pyrkivien, 
äkillisesti sairastuneiden helsinkiläispotilai-
den aiheuttamaa painetta kaupungin sairaa-
loiden ja HYKS:n klinikoiden kesken (13.8. 
678 §); sairaalakeskusta kehotettiin myös 
muun ohella eri joukkotiedotusvälineitä käyt-
täen tehostamaan keskuksen osuutta poti-
laiden ohjaamisessa asianmukaiseen päivys-

tyspoliklinikkaan (22.10. 906 §). Vielä päätet-
tiin kaupungin sairaalain eräiden osastojen 
pitämisestä suljettuina muutamien viikkojen 
aikana kesäkuukausina (7.5. 404-406, 414-
416 §, 18.6. 578 §). Lisäksi lautakunta päätt i 
oikeuttaa Malmin sairaalan pitämään heinä-
elokuun aikana yhteisen apulaislääkäripäi-
vystyksen sairaalan kirurgian ja sisätautien 
osastoja varten (18.6. 578 §); Auroran sai-
raala oikeutettiin lähettämään eräitä lää-
käreitä osanottajiksi lastenlääkärien jatko-
koulutuspäiville (12.2. 133 §) sekä sairaalain 
johtajat sijoittamaan johtamiinsa laitoksiin 
oppilaita ja harjoittelijoita käytännölliseen 
harjoitteluun (26.2. 186 §, 12.3. 217 §, 2.7. 
630 §, 8.10. 856 §, 3.12. 1 017 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: Auroran 
sairaalan oikeuttaminen muuttamaan raken-
nuksessa n:o 16 sijaitsevat hoitohenkilökun-
nan 8 asuinhuonetta aputiloineen bakteriolo-
gisen laboratorion lisätiloiksi (12.3. 228 §, 
21.5. 452 §) ja mainitussa rakennuksessa 
sijaitsevan juhlasalin sekä Kivelän sairaalan 
juhlasalin kerhohuoneineen luovuttaminen 
sairaanhoitajakoulun käyttöön opetustarkoi-
tuksiin (23.4. 375 §); sairaanhoitajakoulun 
opetussuunnitelman hyväksyminen (23.4. 
367 §); Nikkilän sairaala oikeutettiin otta-
maan hallintorakennuksen III kerroksen huo-
neet toimistotiloiksi (4.6. 498 §) ja tuberku-
loositoimisto tekemään sopimus yleisessä 
pienoisröntgenkuvauksessa v. 1965—1966 
tarvittavien tietokonepalvelusten osalta kau-
pungin tietojenkäsittelykeskuksen kanssa 
(7.5. 407 §, 4.6. 502 §); hyväksyttiin kaupun-
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gin apuhoitajakoulun johtajattaren laatima 
ehdotus koulun oppilassijoitukseksi ja Auro-
ran, Kivelän, Marian ja Laakson sairaaloi-
den käyttäminen apuhoitajakoulun opetus-
kenttänä (13.8. 682 §) sekä Laakson sai-
raalan potilaskahvilan rakennushankkeen to-
teuttaminen itäisen potilasrakennuksen pe-
ruskorjaustyön yhteydessä (4.6. 533 §, 3.12. 
974 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhalli-
tukselle mm. seuraavia asioita koskevat esi-
tykset: Pukinmäen hoitokodin sekä Marian, 
Hesperian ja Nikkilän sairaalain hoitopaikka-
luvun ja eräiden hoitomaksujen vahvistami-
nen (29.1. 97 §, 18.6. 580 §, 12.2. 129 §, 12.3. 
227 §, 5.11. 921 §, 3.12. 1 020 §); kaupungin 
itäosiin rakennettavan uuden sairaalan suun-
nittelutyön aloittaminen (12.2. 112 §, 22.10. 
893 §); Röykän sairaalan asuntolaa koskevan 
perustamissuunnitelman lähettäminen lää-
kintöhallituksen vahvistettavaksi (29.1. 85 §); 
lääkintöhallituksen ratkaisun kiirehtiminen 
Nikkilän sairaalan rakennuksen n:o IX pe-
ruskorjaukseen liittyvän perustamissuunni-
telman ja huonetilaohjelman hyväksymisen 
osalta (2.7. 625 §); hankinnoista sekä korjaus-
ja muutostöistä aiheutuvien kustannusten 
esittäminen valtionapua koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan (12.3. 221 §, 18.6. 560, 562 §); 
ennakkoilmoitusten lähettäminen lääkintö-
hallitukselle valtionavun saamiseksi sairaa-
loissa v. 1966 suoritettavia uudisrakennus- ja 
perusparannustöitä varten (29.1. 93, 95 §, 
12.2. 113, 121 §); valtionavun ennakon ano-
minen kertomusvuoden käyttö- ja kunnossa-
pitokustannuksiin (15.1. 9, 10 §, 7.5. 395 §, 
13.8. 654 §, 5.11. 939 §); sekä v:n 1964 lopulli-
siin käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin 
(25.3. 257-260, 276, 278, 280 §, 9.4. 311 §, 
23.4. 369 §, 7.5. 387, 388 §, 21.5. 446 §, 4.6. 
488-490 §); Kammion sairaalan käytössä ol-
leen Töölönkadun 37:ssä sijaitsevan puura-
kennuksen purkaminen (9.4. 330 §) sekä 
Röykän sairaalan lämpökeskuksen muutta-
minen kokonaan öljylämmitteiseksi (4.6. 
534 §). 

Muista esityksistä mainittakoon: apteekki-
oikeuksien anominen kaupungin sairaanhoi-
tolaitoksia varten (15.1. 27 §); apuhoitajakou-
lun opetusohjelman ja sairaanhoitajakoulun 
opetussuunnitelman lähettäminen lääkintö-
hallituksen hyväksyttäväksi (26.2. 166 §, 
23.4. 367 §); sairaanhoitajakoulun ohjesään-
nön 22 §:n mukaisten etujen myöntäminen 
apuhoitajakoulun oppilaille terveyden- ja 
sairaanhoidon osalta ja Koskelan sairaskodin 
käyttäminen apuhoitajakoulun geriatrisen 
perussairaanhoidon opetuskenttänä (13.8. 
682 §); sairaanhoitajakoulun tammikuussa 
1966 ja 1968 aloitettavien oppijaksojen pitä-
minen suomenkielisinä (12.3. 204 §) ja ope-
tuksen muuttaminen suomenkieliseksi siten, 
että kaikille oppijaksoille otettaisiin myös 
ruotsinkielisiä hakijoita, joilla on tyydyttävä 
suomenkielen taito, sekä että ruotsinkieliset 
opiskelijat voisivat kirjallisissa kokeissa ja 
muissa tehtävissä käyttää äidinkieltään (10.9. 
779 §); kaupungin omistaman huoneiston 
Lönnrotinkatu 39 B 20 varaaminen sairaala-
lautakunnan käyttöön asuntolatarkoituksiin 
(12.3. 229 §); lääkärin välityksen välittämien 
lääkärien matkakulujen korvaamista koske-
van järjestelmän muuttaminen (7.5. 413 §); 
psykiatrisen huoltotoimiston potilasasunto-
loiksi luovutettujen huoneistojen vuokran 
vahvistaminen (8.10. 867 §); työsopimus-
suhteisten osastoavustajien palkkaaminen 
sairaaloihin edelleen v. 1966 (3.12. 1012 §) 
ja kaupungin sairaaloiden johtaville ylilää-
käreille maksettavien palkkioiden tarkista-
minen (17.12. 1 103 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamat lausunnot koskivat mm. 
seuraavia asioita: rokotuksen johdosta komp-
likaatioita saaneiden henkilöiden hoitamista 
maksuttomasti (26.2. 170 §); urologian alaan 
kuuluvan sairaalahoidon järjestämistä (12.3. 
213 §); Orimattilan kunnanhallituksen tar-
jousta ostaa kaupungilta 20 hoitopaikkaa 
Kellokosken sairaalasta (4.6. 510 §); Kivelän 
sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien 
osaston vastaisen toiminnan järjestämistä 

334 



13. Sairaalalautakunta 

(8.10. 868 §); Helsingin yliopiston ja kaupun-
gin kesken tehtyjen sairaalatilojen vuokra-
sopimusten päättymistä sekä yhden osaston 
vuokraamista Laakson sairaalasta edelleen 
yliopistolle opetustarkoituksia varten (3.12. 
993, 994 §);Mannerheim-liiton Helsingin Las-
tenlinnan esitystä hoitopaikkoja koskevan 
sopimuksen muuttamisesta (17.12. 1 094 §); 
sairaalakomitean ja sairaalatoimikunnan työ-
jaoston mietintöjä (2.7. 626 §, 13.8. 685 §); 
lastenpsykiatrisen työn kehittämiskomitean 
ehdotusten toteuttamista (3.12. 998 §); lisä-
selvityksiä Nikkilän sairaalan rakennuksen 
n:o IX peruskorjauksesta (29.1. 102 §, 12.3. 
214 §, 27.8. 752 §) ja em. sairaalan keskusläm-
mitys verkoston uudelleen järjestelyä (18.6. 
563 §) sekä Hesperian sairaalan rakennuksen 
nro I korjaussuunnitelmaa (27.8. 746 §). 
Lisäksi annettiin lausunto valtionapujen ano-
misessa ja valvonnassa sovellettavaa menet-
telyä koskevasta järjestelytoimiston tutki-
muksesta (21.5. 465 §) sekä lausunnot seuraa-
vien yhdistysten avustusanomuksista: Sai-
raanhoitajien Lepokoti -yhdistyksen (25.3. 
272 §), Hengityslaitepotilaat- ja Ylioppilas-
terveys-yhdistyksen (9.4. 327, 328 §), Mieli-
sairaanhoitajani Liiton Nikkilän osaston 
(4.6. 500 §), Reumaliiton (2.7. 619 §, 10.9. 
788 §), Societas Gerontologica Fennica -yhdis-
tyksen, Suomen Mielenterveysseuran, Van-
hainsuojelun keskusliiton ja Samfundet Folk-
hälsan i svenska Finland -yhdistyksen (24.9. 
818, 819, 821 §). 

Muut lausunnot koskivat mm. seuraavia 
asioita: aluepoliklinikan, lastentarhan ja äi-
tiysneuvolan rakentamista Porvoonkadun ja 
Savonkadun kulmauksessa sijaitsevalle ton-
tille (29.1. 89 §); apuhoitajakoulutuksen jär-
jestämistä (12.3. 222 §); kiinteän omaisuuden 

tarkastajien kertomusta v:lta 1964 (7.5. 
408 §); kätilöopistossa toimivan äitiysneu-
volan toiminnan muuttamista konsultaatio-
pohjalle (4.6. 507 §); Laakson sairaalan hal-
lintorakennuksen 2.-5. kerrosten putkistojen 
ja sähköjohtojen uusimista sekä Hesperian 
sairaalan Haagan osaston rakennusten kor-
jaus- ja muutostöitä (4.6. 520, 527 §); kaupun-
gin sairaaloiden toimintasuunnitelman tarkis-
tamista (2.7. 620 §); psykiatrisen huoltotoi-
miston käyttöön vuokratun huoneiston muu-
tostöitä ja huoltotoimiston asuntolatoimintaa 
(27.8. 733 §, 17.12. 1 116 §); ulkopuolisten 
lääkäreiden käyttämistä röntgenlääkäreiden 
talvi- ym. loman sijaisina (24.9. 817 §); keski-
koulupohjaisen, 1-vuotisen opintolinjan pe-
rustamista laboratoriokouluun lääkärin vas-
taanottoapulaisten koulutusta varten (3.12. 
992 §) sekä aloitetta mahdollisuuksien selvit-
tämiseksi lastentarhojen ja -seimien perusta-
misesta sairaaloitten yhteyteen työssä käy-
vien perheellisten sairaanhoitajien lasten hoi-
toa varten äitien sairaalassa työskentelyn 
aikana (3.12. 1 004 §). 

Sairaalalautakunnan hallintojaosto päätti 
määrätä eräät viranhaltijat osallistumaan 
alan kursseille ja opintopäiville (16.1. 2 036, 
2 047 §, 3.2. 2 125 §, 3.3. 2 223 §, 10.3. 2 233 §, 
24.3. 2 311, 2 317 §, 7.4. 2 349, 2 352 §, 28.4. 
2 404 §, 5.5. 2 439 §, 19.5. 2 486 §, 15.9. 
2 870 §, 17.11. 3 112 §, 24.11. 3 136 §). 

Lisäksi hallintojaosto päätti, ettei vuokra-
vastiketta peritä Laakson sairaalan hallinto-
rakennuksesta korjaustöiden ajaksi sairaalan 
ulkopuolelle asumaan muuttaneilta ja että 
mainittuun rakennukseen asumaan jääneiltä 
peritään vain osa heidän normaalivuokris-
taan (29.9. 2 939 §). 
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