
13. Sairaalalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Sairaalalautakunnan kokoonpanossa tapah-
tui v. 1966 seuraavat muutokset: varapuheen-
johtajaksi valittiin pääsiht. Toini Nousiainen 
ja uusiksi jäseniksi talousneuvos Antti Berg, 
piirityönjoht. Aarne Lipasti ja kauppatiet.lis. 
Ingvar Melin. 

Lautakunnan pöytäkirjojen pykälien luku 
kertomusvuonna oli 1 205 ja kokouksia oli 
kaikkiaan 24. 

Lautakunnan hallintojaoston pöytäkirjo-
jen pykälien luku oli 1 355 ja kokouksia oli 
kaikkiaan 44. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat hoitopaikko-
ja sekä poliklinikoita koskevat päätökset: 
sopimukset eräiden sairaalalääkäreiden kans-
sa yksityisvastaanottojen järjestämisestä sai-
raaloissa (11.2. 166, 175 §, 30.9. 906 §); sopi-
mus Reumaliiton kanssa helsinkiläisten reu-
mapotilaiden hoitamisesta liiton Kangasalla 
sijaitsevassa kuntouttamislaitoksessa (11.3. 
249 §); sopimus Societas Gerontologica Fen-
nica -yhdistyksen kanssa helsinkiläisten van-
husten poliklinikan ylläpitämisestä Työter-
veyslaitoksella edelleen kertomusvuonna (20. 
5. 519 §); kaupungin ja Ammattilääketieteen 
Säätiön kesken tehdyn sopimuksen muutta-
minen kaupunginvaltuuston suostumuksen 
mukaisesti (5.8. 725 §); kaupungin sairaalain 
eräiden osastojen pitäminen suljettuina muu-
tamien viikkojen aikana vuosilomakautena 
(6.5. 469 §). Lisäksi lautakunta päätti oikeut-
taa sairaalain johtajat sijoittamaan johta-

miinsa laitoksiin oppilaita ja harjoittelijoita 
käytännölliseen harjoitteluun (14.1. 34, 35 §, 
28.10. 975 §) sekä sairaalat ja laitokset lähet-
tämään osanottajia Huomispäivän sairaala 
66 -neuvottelupäiville ja näyttelyyn (11.3. 
244 §) ja Suomen Lääkäriliiton järjestämille 
sairaalahallinnollisille luentopäi ville (25.3. 
315 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: sairaa-
loissa kertomusvuoden aikana noudatetta-
vien hankintaohjeiden hyväksyminen (14.1. 
41 §); päätettiin kehottaa sairaalain talous-
päälliköltä suunnittelemaan sairaalain kes-
kusradio järjestelmien kehittämistä siten, että 
potilailla on mahdollisuus valita joko suomen-
tai ruotsinkielinen yleisradion lähetys sekä 
tekemään tarpeelliset uudistusehdotukset 
vuosittain tehtävien kalustonhankinta- ja 
korjaustyöesitysten yhteydessä (28.1. 92 §); 
lisäyksien ja muutoksien hyväksyminen apu-
hoitajakoulun opetusohjelmaan (28.1. 113 §); 
päätettiin kehottaa Kivelän sairaalaa vapaut-
tamaan hallintorakennuksen V kerros kau-
pungin sairaanhoitajakoulun oppilasasunto-
laksi ja valmistelemaan sairaalan taloustoi-
miston sekä lääkärin- ja ylihoitajan kanslioi-
den siirtämistä saman rakennuksen III ker-
rokseen (11.2. 180 §); sairaala-apulaisten työ-
asuun kuuluvien päähinemallin sekä apuhoi-
tajien ja lastenhoitajien työpukumallin hy-
väksyminen (28.1. 97 §, 30.9. 889, 890 §); Au-
roran, Laakson ja Kivelän sairaalain kukki-
enmyyntipaikkojen vuokralleantaminen (3.6. 
579, 580 §, 25.11. 1 078 §); kaupungin sairaa-
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lain oikeuttaminen kokeiluluontoisesti jär-
jestämään henkilökunnan ruokailu toistai-
seksi vain kerran päivässä klo 11—15 välisenä 
aikana (1.7. 662 §) sekä sairaaloiden kanttii-
ninpito-oikeuksia koskevien sopimusten uusi-
minen 1.1.1967 alkaen (28.10. 980 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhallia 
tukselle mm. seuraavia asioit a. koskevat esi-
tykset: kaupungin itäiselle alueelle rakennet-
tavan sairaalan suunnittelutyön aloittaminen 
ja Rastilan alueen varaaminen tarkoitusta 
varten (11.2. 176 §, 2.9. 817 §); Marian sairaa-
lan kirurgian kotisairaanhoito-osaston toi-
minnan jatkamisen tarkoituksenmukaisuu-
den tutkiminen (11.3. 247 §); hoitopaikka-
luvun vahvistaminen Hesperian sairaalan 
Kallion osastossa, Kivelän sairaalassa, Han-
gonkadun hoitokodissa sekä Auroran, Mal-
min ja Nikkilän sairaaloissa (11.3. 257 §, 17.6. 
603 §, 5.8. 723 §, 21.12. 1 186—1 188 §); Au-
roran sairaalan lasten sisätautien ja psykiat-
risen osaston jakaminen lasten sisätautien 
osastoon ja lastenpsykiatriseen osastoon (6.5. 
441 §); Nikkilän sairaalan perhehoitokodeille 
potilaista maksettavien hoitomaksujen ko-
rottaminen (20.5. 502 §); Pukinmäen hoito-
kodin nykyisen tontin tai jonkin muun vas-
taavan alueen varaaminen pohjoisista kau-
punginosista n. 100-paikkaisen psykiatrisen 
hoitokodin ja avohoitokeskuksen rakenta-
mista varten (14.10. 924 §); oikeuden myöntä-
minen kaupungin sairaaloiden eräille lääkä-
reille hoitaa potilaita erikoismaksuluokassa 
kaupunginvaltuuston tekemän periaatepää-
tösten mukaisesti (17.6. 626 §, 25.11. 1086 §); 
sopimuksen tekeminen Vanhainsuojelun kes-
kusliiton kanssa helsinkiläisten vanhusten 
polikliinisestä hoidosta (21.12. 1 192 §); ton-
tin varaaminen itäiselle alueelle suunniteltua 
erikoislääkäripoliklinikkaa varten ja toimen- ' 
piteisiin ryhtyminen Malmin sairaalan tontti-
alueen lisäämiseksi sairaalan tulevaa laajen-
tamista silmälläpitäen (11.2. 178, 179 §); Mal-
min ja Nikkilän sairaalain hallinnassa olevien 
eräiden rakennusten purkaminen (25.2. 203 §, 
14.10. 941 §); Laakson sairaalan uutta labo-

ratorio- ja poliklinikkarakennusta koskevan 
esityksen käsittelyn kiirehtiminen (17.6. 596 
§); sairaaloiden keskusarkistotarpeen huo-
mioonottaminen tulevissa sairaalasuunnitel-
missa (9.12. 1 120 §); Kivelän sairaalan kor-
va-, nenä- ja kurkkutautien osaston muutos-
työsuunnitelman alistaminen lääkintöhalli-
tuksen hyväksyttäväksi (28.1. 116 §); han-
kinnoista sekä korjaus- ja muutostöistä ai-
heutuvien kustannusten esittäminen valtion-
apua koskevaan yleiseen suunnitelmaan (1.7. 
676 §, 5.8. 704—706 §, 14.10. 946 §, 25.11. 
1 069, 1 070, 1 084 §); ennakkoilmoitusten lä-
hettäminen lääkintöhallitukselle valtionavun 
saamiseksi sairaaloiden v:n 1967 perustamis-
kustannusten luontoisiin hankintoihin sekä 
uudisrakennus- ja perusparannustöihin (11.2. 
163, 182 §); valtionavun ennakon anominen 
kertomusvuoden käyttö- ja kunnossapito-
kustannuksiin (14.1. 9, 10 §) sekä Auroran 
sairaalan hengityshalvauspotilaiden hoito-
kustannuksiin (22.4. 419 §, 19.8. 780 §, 28. 
10. 969 §) ja valtionavun anominen v:n 
1965 lopullisiin käyttö- ja kunnossapitokus-
tannuksiin (25.3. 286—293, 313 §, 7.4. 344 §, 
6.5. 439, 440, 451—453 §, 20.5. 510 §, 3.6. 561, 
562 §). 

Muista esityksistä mainittakoon: lääkärin-
välityksen välittämien lääkärien matkakulu-
jen korvaamisjärjestelmästä luopuminen (25. 
2. 210 §); eräiden sairaalain ym. taloudenhoi-
dosta maksettavien erillisten kuukausipalk-
kioiden tarkistaminen (22.4. 415 §); apuhoita-
jakoulun alistaminen toistaiseksi sairaanhoi-
tajakoulun johtokunnan alaiseksi (20.5. 504 
§); potilasasuntojen järjestäminen psykiatri-
sen huoltotoimiston käyttöön (3.6. 565 §, 25. 
11.1 080 §); päivystyksen järjestely kaupun-
gin poliklinikkatilanteen helpottamiseksi (17. 
6. 604 §) ja lääkärien päivystyskorvausten 
tarkistaminen (28.10. 982 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamat lausunnot koskivat mm. 
seuraavia asioita: pienoisröntgenkuvauksia 
koskevan sopimuksen muuttamista (11.2. 155 
§); Kivelän sairaalan korva-, nenä- ja kurkku-
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tautien osaston vastaisen toiminnan järjestä-
mistä (11.2. 183 §); uuden sopimuksen teke-
mistä kaupungin ja Allergiatutkimussäätiön 
välillä (11.3. 227 §); anomuksia maksuttoman 
lääkärin- ja laitoshoidon myöntämiseksi kan-
saneläkkeensaajille sekä aloitetta sairaala- ja 
lääkemenojen korvaamiseksi heille kaupungin 
varoista (3.6. 557, 558 §); Helsingin Lasten-
linnan muuttamista kuntainliittopohj alla toi-
mivaksi ja sen poliklinikan käyttöä (28.1. 
119 §, 11.2. 164 §, 17.6. 615 §); tontin varaa-
mista itäistä sairaalaa varten (1.7. 686 §); 
Orimattilan kunnan lääkintöhallitukselle 
osoittamaa esitystä kaupungin omistamien 
hoitopaikkojen saamiseksi Kellokosken sai-
raalasta (2.9. 811 §); kaupungin ja Invaliidi-
säätiön kesken tehdyn sopimuksen tarkista-
mista (30.9. 896 §); HYKS:n kirjelmää Marian 
sairaalan munuaiskojeosastoa koskevassa asi-
assa (28.10. 972 §); Societas Gerontologica 
Fennica -yhdistyksen kirjelmää vanhusten 
tutkimus- ja neuvontakeskuksen toimintaa 
koskevassa asiassa (28.10. 993 §); ei-tuberku-
loottisten potilaiden hoitamista parantoloissa 
(11.11. 1 026 §); Auroran sairaalan osasto-
paikkalukujen muutoksia (9.12. 1 128 §); eh-
dotusta Kiljavan parantolan sairaansijojen 
jaon muuttamisesta jäsenkuntien kesken 
(9.12. 1129 §); erikoissairaanhoitajakomitean 
ja Gillobackakomitean mietintöä (25.3. 308 §, 
28.10. 992 §); Kivelän ja Marian sairaalain 
toimintasuunnitelmia (25.11. 1 068 §); Auro-
ran sairaalan lämpökeskuksen höyrykattiloi-
den syöttövesilaitteiden uusimissuunnitelmaa 
sekä sairaalan jätevesien desinfioinnin järjes-
tämistä (25.2. 207 §, 21.12. 1 164 §); Kivelän 
sairaalan hallintorakennuksen kellarikerrok-
sen, Laakson sairaalan hallintorakennuksen ja 
itäisen potilaspaviij ongin, Hesperian sairaa-
lan rakennuksen n:o 1 ja Auroran sairaalan 
lasten poliklinikan peruskorjauksia tai muu-
tos- ym. piirustuksia (25.3. 316 §, 7.4. 367 §, 

16.9. 839 §, 22.4. 414 §, 30.9. 903, 911 §, 1.7. 
673 §); Röykän sairaalan asuntola-asiaa sekä 
poliisi- ja oikeustalon ja sairaanhoitajakoulun 
sijoittamista (17.6. 601, 627 §). Lisäksi annet-
tiin lausunnot seuraavien yhdistysten avus-
tusanomuksista: Hengityslaitepotilaat-, So-
keritauti- ja Ylioppilasterveys-yhdistyksen 
(7.4. 362 §, 5.8. 712 §); Mielisairaanhoitajain 
Liiton Nikkilän osaston (20.5. 506 §); Societas 
Gerontologica Fennica -yhdistyksen (1.7. 669 
§, 5.8. 708 §); Suomen Mielenterveysseuran, 
Sydäntautiliiton, Vanhainsuojelun keskuslii-
ton sekä Samfundet Folkhälsan i svenska 
Finland -yhdistyksen (5.8. 707, 709—711 §); 
Reumaliiton (2.9. 804 §) ja Syöpäsäätiön (30. 
9. 898 §). 

Muut lausunnot koskivat mm. seuraavia 4 

asioita: mahdollisuuksien tutkimista erityi-
sesti naisten osa-aikatyön järjestämiseksi 
kaupungin virastoissa ja laitoksissa (11.3. 
235 §); yhteistyökomitean asettamista tutki-
maan eräitä vesihuoltoon liittyviä kysymyk-
siä (7.4. 362 §); sairaaloiden varmuusvarasto-
kysymystä (22.4. 411 §); Helsingin apuhoita-
jakoulun perustamista (3.6. 559 §); kuntoutta-
mistoiminnan järjestelyä (1.7. 681 §); valtuus-
toaloitteita kunnallisen nuorisopoliklinikan 
aikaansaamiseksi (25.11. 1 081 §) sekä Kilja-
van Parantola Oy:n osakkeiden myyntiarvoa 
(9.12. 1 131 §). 

Sairaalalautakunnan hallintojaosto päätti 
määrätä eräät viranhaltijat osallistumaan 
alan kursseille ja opintopäiville (12.1. 2 031, 
2 035 §, 9.2. 2 145, 2 148 §, 16.2. 2 186 §, 15.3. 
2 297, 2 298 §, 30.3. 2 338 §, 6.4. 2 363, 
2 364 §, 20.4. 2 395 §, 27.4. 2 431 §, 4.5. 2 435, 
2 447 §, 17.8. 2 767 §, 24.8. 2 820—2 823 §, 
31.8. 2 852, 2 854 §, 14.9. 2 905 §, 28.9. 2 961 
§, 5.10. 3 003, 3 012 §, 12.10. 3 031,3 058 §, 
9.11. 3 122, 3 133, 3 134 §, 16.11. 3 140, 3 155, 
3 156 §, 14.12. 3 283, 3 284 §, 21.12. 3 308 
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