
12. Terveydenhoitolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Terveydenhoitolautakunnan kokoonpano v. 
1967 oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että puheenjohtajaksi prof. Erkki Lei-
kolan tilalle valittiin valtiot.maist. Maija 
Björklund. Itseoikeutettuina jäseninä kuu-
luivat lautakuntaan kaup.lääk. Olavi Kilpiö 
ja kaup.ins. Martti Anttila eläkkeelle siirty-
neiden Wartiovaaran ja Virtasen sijasta. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikana 23 
kertaa. Kokouksissa pidettyjen pöytäkirjojen 
pykälien lukumäärä oli 1 179. 

Tartunnantorjunnan alaan kuuluvista lau-
takunnan päätöksistä mainittakoon seuraa-
vat: ao. johtokuntien välityksellä annettiin 
kansa- ja ammattikoulujen rehtoreille ja joh-
tajaopettajille määräys huolehtia siitä, että 
näiden oppilaitosten kaikki henkilökuntaan 
kuuluvat kerran vuodessa esittävät heille tu-
berkuloositarkastuskorttinsa, joista oli toimi-
tettava luettelo tuberkuloositoimistolle; sa-
manlainen kehotus annettiin kouluhammas-
hoitolaitoksen ylilääkärille sekä kaupungissa 
toimivien oppikoulujen rehtoreille (25.1. 75 §); 
terveydenhoitovirasto oikeutettiin ryhty-
mään välittömästi toimenpiteisiin uimaloiden 
sulkemiseksi siinä tapauksessa, että uima-
kauden aikana kaupungissa esiintyisi nor-
maalia enemmän suolistoinfektioita, joiden 
voitiin otaksua leviävän myös uimavesien 
välityksellä (21.6. 582 §). 

Terveysolojen valvonnan alaan kuuluvista 
lautakunnan päätöksistä mainittakoon: peri-

aatelausunnon antaminen Oy Vendco Ab 
Canteen -nimiselle yhtiölle ns. pienautomaat-
tien käytöstä määrätyin ehdoin (11.1. 21 §); 
Kylpylä Vellamon omistajan velvoittaminen 
ryhtymään toimenpiteisiin omistamansa sau-
nan savuhaitan poistamiseksi (21.6. 584 §); 
yleinen rottien hävittäminen päätettiin toi-
meenpanna kaupungissa 7.—10.11. desinfioi-
mislaitoksen toimesta (4.10. 855 §). Lauta-
kunta antoi kaupunginhallitukselle kielteisen 
lausunnon kalliosuojatilojen käyttämisestä 
nuorisotoimiston kerhohuoneina (22.2. 131 §). 

Elintarvikkeiden valvonnan alaan kuuluvis-
ta lautakunnan päätöksistä mainittakoon: 
pakattujen perunoiden varastointia koske-
vien terveydellisten tutkimusten laboratorion 
tutkimustulosten lähettäminen kauppiasjär-
j estoille tiedoksi sekä kehotuksen antaminen 
järjestöille harkita keinoja muovipusseihin 
pakattujen perunoiden säilyvyyden paranta-
miseksi (25.1. 85 §); maito-, siirtomaatavara-
ja lihamyymälöiden tavaravalikoiman laa-
jentaminen ym. uuden terveydenhoitolain 
määräysten mukaisesti (22.2. 173 §, 22.3. 
288 §, 19.4. 373 §); kirjelmän lähettäminen 
elintarvikeliikkeille ja alan kauppiasjärjes-
toille, missä kauppiaita kehotettiin kiinnittä-
mään vakavaa huomiota mm. siihen epäkoh-
taan, että elintarvikkeiden kuljetuspäällyksiä 
käytetään muihin tarkoituksiin (5.4. 337 §); 
kauppiaita, tukkuliikkeitä ja maahantuojia 
kehotettiin kiinnittämään huomiota elintar-
vikepakkauksiin, joissa ei ole elintarvikease-
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tuksen määräämiä merkintöjä valmistajan 
kotimaasta, mittayksiköistä ym. Samalla 
ilmoitettiin, että elintarvikepakkaukset, jois-
ta puuttuu elintarvikeasetuksen määräämät 
merkinnät, tullaan panemaan myyntikieltoon 
(21.6. 616 §). 

Lautakunta myönsi elintarvikeliikkeille 
erilaisia myyntilupia yhteensä 98. Myynti-
lupa-anomuksia hylättiin 5. 

Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle 
lausunnon eläinlääkintähuoltolain voimaan-
tulon aiheuttamista ao. ohje- ja johtosääntö-
jen muutoksista ym. toimenpiteistä (11.1. 
39 §) sekä Sipoon kunnan anomuksesta saada 
tutki tut taa maito- ja muut elintarvikenäyt-
teensä kaupungin laboratoriossa (19.4. 378 §). 

Terveydenhuollon alaan kuuluvista äitiys-
ja lastenneuvolatoimintaa koskevista asioista 
mainittakoon: esityksen tekeminen kaupun-
ginhallitukselle tilapäisen huoneiston varaa-
miseksi Jakomäen alueelta äitiys- ja lasten-
neuvolaksi (5.7. 647 §) sekä lausunnon anta-
minen kaupunginhallitukselle perhekasvatus-
ta koskevasta valtuustoaloitteesta (11.1. 
27 §) ja Uudenmaan lääninlääkärille kau-
pungin lastenneuvoloiden käytöstä kätilö-
oppilaiden rokotusopetuksen antamiseen (7.6. 
516 §). 

Aluelääkäri- ja kotisairaanhoitotoimintaan 
kuuluvia asioita olivat mm.: esityksen teke-
minen kaupunginhallitukselle huoneiston 
hankkimiseksi Puotinharjun alueelta alue-
lääkäreiden yhteisvastaanottoa varten (25.1. 
69 §) ja Ruskeasuon virastotalon poliklinikka-
osaston pikaisesta rakentamisesta (7.6. 518 §); 
kaupunginhallitukselle annettiin lausunto 
Myllypuron Sosialidemokraatit, Kontula-
seura ja Puotila-Seura nimisten yhdistysten 
anomuksista aluelääkärivastaanottojen aloit-
tamisesta ko. alueilla (22.3. 254, 255 §, 10.5. 
418 §, 1.11. 958 §). 

Kouluterveydenhoidon alaan kuuluvista 
asioista mainittakoon: kouluhammashoitolai-
toksen oikeuttaminen avaamaan tilapäinen 
kouluhammashoitola Kulosaaren kansakou-
lussa (4.10. 873 §); lautakunnan päätöksiä 

koulutapaturmien korvaamiseksi tehtiin 34; 
kouluterveydenhoito-osaston korvapoliklini-
kalle hankittavista lisätiloista tehtiin esitys 
kaupunginhallitukselle (22.3. 267 §) sekä an-
nettiin lausunto valtuustoaloitteesta kaupun-
gille kuuluvan terveydenhoitotyön laajenta-
miseksi koskemaan kaupungissa olevien oppi-
laitosten oppilaita ja oppivelvollisuusikäisiä 
(24.5. 471 §). 

Muita asioita. Lautakunta esitti perustetta-
vaksi kolme 17. pl:n aluelääkärin virkaa (5.4. 
315 §) ja kuusi 17. pl:n tilapäisen aluelääkärin 
virkaa (24.5. 451 §). Kaupunginhallitukselle 
tehtiin esitys työsopimussuhteisen psykiatrin 
palkkaamiseksi vuoden loppuun sekä 19. pl:n 
oikojahammaslääkärin viran muuttamiseksi 
28. pl:n johtavan oikojahammaslääkärin vi-
raksi (5.4. 316, 324 §). Kaikkiaan 19 tilapäistä 
virkaa esitettiin vakinaistettavaksi. 

Huoneistoja hyväksyttiin seuraavasti: 230 
eri liike-, myymälä- tai varastohuoneistoa, 
15 yksityistä sairaanhoitolaitosta ja 28 yksi-
tyistä lasten päivähoitopaikkaa käytettäviksi 
ao. tarkoituksiin. 

Rakennusasioissa annettiin kertomusvuon-
na 23 lausuntoa asemakaavaa, tonttijakoa tai 
niiden muutosta sekä julkisia rakennuksia 
koskevista piirustuksista. 

Lautakunta asetti jaoston valmistelemaan 
terveydenhoitovirastoa koskevien ohje- ja 
johtosääntöjen tarkistamista (21.6. 561 §). 

Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle 
lausunnon kaupungin itäisen alueen erikois-
lääkäriaseman perustamissuunnitelmaa kos-
kevasta hoitolaitosten suunnittelutoimikun-
nan mietinnöstä ja toimikunnan laatimasta 
itäisen sairaalan perustamissuunnitelmasta 
(8.3. 179 §, 6.9. 721 §) sekä kaupungin sairaa-
loiden poliklinikoiden siirtymisestä lähetejär-
jestelmään (24.5. 466 §, 7.6. 517 §). 

Lisäksi annettiin lausunto väestönsuojelu-
lautakunnalle kalliosuojien rauhanaikaisesta 
käytöstä (7.6. 492 §) sekä lääkintöhallituk-
selle Helsingin apteekkien päivystysjärjeste-
lyistä (10.12. 1 163 §). 
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