
13. Sairaalalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Sairaalalautakunnan kokoonpanossa tapah-
tuivat v. 1967 seuraavat muutokset: jäse-
niksi talousneuvos Antti Bergin ja kauppat. 
lis. Ingvar Melinin tilalle tulivat prof. Erkki 
Jäämeri ja lääket.lis. Stig Rosengård sekä 
itseoikeutettuna jäsenenä kaup.lääk. Tauno 
Wartiovaaran tilalla oli kaup.lääk. Olavi 
Kilpiö. 

Lautakunnan pöytäkirjojen pykälien luku 
oli kertomusvuonna 1 220 ja kokouksia oli 
kaikkiaan 24. 

Lautakunnan hallintojaoston pöytäkirjo-
jen pykälien luku oli 1 855 ja kokouksia oli 
kaikkiaan 44. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavat hoitopaik-
koja ja -maksuja sekä poliklinikoita ja sopi-
muksia koskevat: sopimuksen tekeminen 
Vanhainsuojelun keskusliiton kanssa helsin-
kiläisten vanhusten poliklinikan ylläpitämi-
sestä (27.1. 105 §), Reumaliiton kanssa tuki-
maksun suorittamisesta Kangasalan kuntout-
tamislaitoksessa hoidettavien helsinkiläis-
potilaiden osalta (21.4. 401 §, 19.5. 475 §), 
Virkamiesliiton kanssa Ahtelan toipilaskodin 
käyttämisestä kaupungin sairaalain toipilas-
kotina (2.6. 525 §) ja Helsingin maalaiskun-
nan kanssa Auroran ja Laakson sairaalain 
sairaansijojen käyttämisestä (30.6. 668 §) 
sekä eräiden sairaalalääkärien yksityisvas-
taanottojen järjestäminen sairaaloissa (27.1. 
114 §, 20.3. 290 §, 1.12. 1 111 §); päätettiin 

antaa sairaalaviraston tehtäväksi tutkia, oli-
siko kaupungilla aihetta suunnitella kroonis-
ten potilaiden hoidon järjestämistä Jugo-
slavian hoitohotelleihin (10.3. 249 §) ja aset-
taa tilapäinen jaosto valmistelemaan kysy-
mystä em. hoitomahdollisuuksista (8.9. 861 §); 
päätettiin ilmoittaa sairaalain johtajille, että 
kuurojen saatto- ja tulkintatehtävissä toimi-
vat seurakuntien diakonissat vapautetaan 
jonottamispakosta sairaalain poliklinikoilla 
edellyttäen, että saattaja ilmaisee tehtävänsä 
poliklinikan osastonhoitajalle (16.6. 578 §); 
lautakunta korotti Nikkilän sairaalan perhe-
hoitopotilaiden hoidosta suoritettavat hoito-
maksut 1.9. alkaen (17.11. 1 046 §) sekä suos-
tui siihen, että eräitä ulkokuntalaisia poti-
laita saatiin ottaa hoidettaviksi kaupungin 
sairaaloihin (7.4. 323 §, 21.4. 376, 403 §, 

5.5. 430, 442 §, 19.5. 469 §, 11.8. 767, 769, 
775 §, 22.9. 894 §, 22.12. 1 193 §). Vielä pää-
tettiin kaupungin sairaalain eräiden osastojen 
pitämisestä suljettuina muutamien viikkojen 
aikana kesäkuukausina (21.4. 398 §, 2.6. 
533 §). 

Lisäksi lautakunta päätti oikeuttaa sairaa-
lain johtajat sijoittamaan johtamiinsa laitok-
siin oppilaita ja harjoittelijoita käytännölli-
seen harjoitteluun (13.1. 25 §, 27.1. 104, 113 §, 

2.6. 531 §, 20.10. 960, 968 §, 1.12. 1 106 §, 
22.12. 1 191 §) sekä määrätä eräitä viranhal-
tijoita osallistumaan opinto- ja neuvottelu-
päiville (2.11. 998, 1 001 §, 1.12. 1 092, 1 097, 
1 098 §). 
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Muista päätöksistä mainittakoon: sairaa-
loiden henkilökunnan ruokailun järjestämi-
nen pysyväisesti vain kerran päivässä tapah-
tuvaksi klo 11—15 välisenä aikana (13.1. 
26 §); Röykän sairaalan kanttiinisopimuksen 
uusiminen (13.1. 27 §); v:ksi 1966 vahvistet-
tujen hankintaohjeiden hyväksyminen sellai-
senaan noudatettavaksi kertomusvuonna 
(13.1. 34 §); sopimuksen tekeminen Malmin 
sairaalan kukkienmyyntipaikan vuokraami-
sesta kahdeksi vuodeksi 1.4. alkaen (7.4. 
330 §); Malmin sairaalan vierailuaikojen 
muuttaminen (5.5. 429 §); tarvittavien tilojen 
saaminen kaupungin sairaanhoitolaitoksia 
varten perustettavan apteekin käyttöön Hes-
perian sairaalan hallintorakennuksesta (30.6. 
660 §); em. sairaalan johtajaa kehotettiin tois-
taiseksi ja kunnes asia pysyvästi järjestetään, 
sopivaksi katsomallaan tavalla lisähenkilö-
kuntaa palkkaamatta huolehtimaan poliklii-
nisen sairaanhoidon järjestämisestä Hespe-
rian sairaalan henkilökunnalle (20.10. 963 §) 
ja lisäksi päätettiin oikeuttaa Auroran sairaa-
la käyttämään talouspäällikön entisen virka-
asunnon tilat aikuisten sisätautien poliklini-
kan ja taloustoimiston tarpeisiin (1.12. 
1081 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhal-
litukselle mm. seuraavia asioita koskevat esi-
tykset: Kivelän, Marian, Hesperian ja Nik-
kilän sairaalain hoitopaikkaluvun vahvista-
minen (13.1. 44 §, 5.5. 431 §, 19.5. 478 §, 
17.11. 1 038 §, 15.12. 1 138 §); enintään 30 
Helsingin tuberkuloosipiirin keskusparanto-
lan hoitopaikan käyttäminen ei-tuberkuloot-
tisten keuhkosairaiden potilaiden hoitoon 
(24.2. 186 §); Laakson sairaalan happikes-
kuksen muutostyötä koskevien pääpiirustus-
ten hyväksyminen ja lisämäärärahan saami-
nen ko. tarkoitukseen (24.2. 189 §); sairaala-
lautakunnan oikeuttaminen harkintansa mu-
kaan kokeiluluontoisesti siirtämään kaupun-
gin sairaalain poliklinikoita lähete järjestel-
mään (10.3. 223 §); Hangonkadun hoitokodin 
hyväksyminen laajennettuna 96-paikkaiseksi 
tuberkuloosilain 7 §:ssä tarkoitetuksi tuber-

kuloosilaitokseksi ja valtionavun anominen 
sille (10.3. 239 §); 15 v:a nuorempien lasten 
hoitopäivämaksun korottaminen 4 mk: st a 
6 mk:aan (21.4. 386 §); odotettavissa olevan 
hoitopaikkojen puutteen ottaminen huo-
mioon kaupungin sairaalasuunnittelussa ja 
-rakennustoiminnassa (21.4. 390 §); lääkintö-
hallituksen periaatteellisen suostumuksen 
pyytäminen siihen, että Kivelän sairaalan 
asuntolan B-tornitaloon saataisiin järjestää 
n. 190 psykiatrisen potilaan hoito-osasto ja 
päiväsairaalatoiminnan aloittaminen ko. ta-
lossa (21.4. 391 §, 17.11. 1 058 §); tutkimuk-
sen suorittaminen siitä, miten avosairaan-
hoito yleissairauksien osalta ja pitkäaikaisten 
potilaiden hoito olisi tarkoituksenmukaisim-
min järjestettävä (16.6. 579 §); Hesperian 
sairaalan EEG-toimintayksikön nimen vah-
vistaminen kliinisen neurofysiologian osas-
toksi (30.6. 639 §); sopimuksen tekeminen 
Suomen Punaisen Ristin kanssa tämän omis-
taman plastiikkasairaalan käytöstä helsinki-
läispotilaiden hoitoon (17.11. 1 051 §); eräiden 
lautakunnan 10-vuotisohjelmaan sisältyvien 
rakennushankkeiden suunnittelun aloittami-
nen (24.2. 184 §); Nikkilän sairaalan maatilan 
saunarakennuksen purkaminen (30.6. 653 §), 
määrärahan varaaminen v:n 1968 talous-
arvioon sairaalan rakennusten n:o 2 ja 6 kat-
tojen perusparannustyötä varten (11.8. 725 §), 
sairaalan kiinteistön liittäminen Sipoon kun-
nan vesi- ja viemäriverkostoon (22.9. 887 §) 
sekä konekeskuksen lämminvaraston lisä-
kustannusarvion hyväksyminen (2.11. 997 §); 
hankinnoista sekä korjaus- ja muutostöistä 
aiheutuvien kustannusten esittäminen val-
tionapua koskevaan yleiseen suunnitelmaan 
(10.2. 135, 151 §, 19.5. 476 §, 16.6. 561, 567 §); 
ennakkoilmoitusten lähettäminen lääkintöhal-
litukselle valtionavun saamiseksi sairaaloissa 
v. 1968 suoritettavia uudisrakennus- ja pe-
rusparannustöitä varten (10.2. 133, 134 §); 
valtionavun ennakon anominen kertomus-
vuoden käyttö- ja kunnossapitokustannuk-
siin (13.1. 7, 8 §) ja Auroran sairaalan hengi-
tyshalvauspotilaiden hoitokustannuksiin (5.5. 
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423 §, 11.8. 728 §, 2.11. 988 §) sekä v:n 1966 
lopullisiin käyttö- ja kunnossapitokustannuk-
siin (20.3. 285—287 §, 20.3. 299, 300 §, 
7.4. 322 §, 21.4. 380—382 §, 5.5. 424 §, 
19.5. 480 §, 2.6. 514, 518 §); valtionavun 
anominen sairaanhoitajakoulun v:n 1966 
käyttökustannuksiin ja anomusmäärärahan 
varaamiseksi valtion v:n 1968 menoarvioon 
samaa tarkoitusta varten (10.2. 155 §) 
samoin kuin kaupungin apuhoitajakoulua 
varten (24.2. 188 §). 

Muista esityksistä mainittakoon: lääkärin-
apulaisten palkkaaminen kaupungin sairaa-
loihin (10.2. 161 §); työsopimussuhteisten 
vanhempien amanuenssien palkkaaminen 
kaupungin sairaaloihin (24.2. 193 §); peri-
aatepäätöksen saaminen siitä, että sairaala-
hallinnon virkajärjestelyt saataisiin toteuttaa 
odottamatta ratkaisua valtionavun osalta, 
ellei kaupunginvaltuusto tai -hallitus yksi-
tyistapauksissa toisin päätä (10.3. 233 §); 
ulkopuolisten lääkäripäivystäjien palkkaa-
minen Marian sairaalan kirurgian osastolle ja 
Malmin sairaalaan (5.5. 420 §, 15.12. 1 145 §); 
eräiden palkkioiden tarkistaminen (5.5. 427 §, 
16.6. 558 §, 30.6. 630 §, 11.8. 774 §, 25.8. 
831 §, 1.12. 1 107 §); ruotsinkielisten oppi-
jaksojen järjestäminen sairaanhoitajakoulus-
sa vain tarvittaessa (19.5. 465 §); Marian sai-
raalan kirurgian poliklinikan apulaislääkäri-
päivystyksen vahvistaminen kesä-heinäkuun 
ajaksi kaksinkertaiseksi siten, että päivys-
tykseen osallistuvat apulaislääkärin lisäksi 
samanaikaisesti myös viransijaisina toimivat 
lääketieteen kandidaatit (16.6. 566 §); kau-
pungin oman lääketieteellisen korkeakoulun 
mahdollisen perustamisen tutkiminen (16.6. 
577 §); sairaaloiden kassavarojen enimmäis-
määrän korottaminen (11.8. 722 §); eräistä 
potilasasuntoloista perittävän vuokran vah-
vistaminen (25.8. 822 §, 1.12. 1 082 §); viran-
haltijain eläkesäännön 5 §:n muuttaminen 
välinehuoltoapulaisten osalta (8.9. 847 §); 
psykiatrisen huoltotoimiston oikeuttaminen 
käyttämään 1.1.1968 alkaen Latokartanontie 
14:ssä sijaitsevaa Malmin sairaalan henkilö-

kunnan asuntolakäytöstä vapautunutta ra-
kennusta psykiatristen miespotilaiden asun-
tolana (17.11. 1 057 §) ja kaupunginvaltuus-
ton vahvistaman säteilysuojauslomaa koske-
van määräyksen kumoaminen 1.4.1968 al-
kaen (15.12. 1 147 §). 

Lausunnot. Lautakunnan kaupunginhalli-
tukselle antamat lausunnot koskivat mm. 
seuraavia asioita: Orimattilan kunnanhalli-
tuksen tarjousta ostaa kaupungilta hoito-
paikkoja Kellokosken sairaalasta ja ko. paik-
kojen vähentämistä (13.1. 37 §, 17.11. 
1 056 §); parantoloiden yleissairausosastojen 
lääkäreille mahdollisesti annettavaa oikeutta 
hoitaa potilaita erikoismaksuluokassa (13.1. 
46 §); Helsingin maalaiskunnan hoitopaikko-
jen käyttöä koskevan sopimuksen uudista-
mista sekä mielisairaansijojen järjestelyä 
(7.4. 337 §, 10.10. 919 §); helsinkiläisten aller-
giapotilaiden hoitopäiväkorvausta (21.4. 
395 §); Ahtelan toipilaskodin käyttöä koske-
van sopimuksen irtisanomista (21.4. 397 §); 
Ammattilääketieteen Säätiön ja kaupungin 
välisen sopimuksen tarkistamista (30.6. 
654 §); kaupungin paikallissairaaloihin otet-
tavia potilaita (17.11. 1 030 §); sairaanhoi-
tajakoulun perustamis- ja toiminnallista 
suunnitelmaa sekä huonetilaohjelmaa (24.2. 
178 §); Kivelän ja Marian sairaalain toiminta-
suunnitelmia koskevaa lääkintöhallituksen 
kirjelmää (10.3. 230 §); tuberkuloositoimiston 
alaisen Tammisaarenkatu 5—7 asuintalon 
hoitokodiksi muuttamista koskevia piirus-
tuksia (10.3. 239 §); itäisen alueen erikois-
lääkäriaseman ja sairaalan perustamis- ym. 
suunnitelmia sekä tontin varaamista sairaa-
laa varten (20.3. 301 §, 2.6. 529 §, 11.8. 756 §, 
1.12. 1 104 §); neuvotteluja valtiolta Röykän 
sairaalaa varten vuokratun alueen hankkimi-
sesta kaupungin omistukseen (21.4. 383 §); 
Hesperian sairaalan rakennuksen n: o 1 kor-
jaustöiden suorittamista sekä Haagan osaston 
korjaus- ja muutostyötä koskevaa lääkintö-
hallituksen kirjelmää (21.4. 392 §, 11.8. 
721 §); kiinteistön Mariankatu 26 ja Lautta-
saaren Yhteiskoulun kiinteistön ostaminen 
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kaupungille (19.5. 472 §, 25.8. 815 §); Nikki-
län sairaalan uusien asuinrakennusten ja 
autotallirakennuksen sekä rehu- ja kalusto-
vajan pääpiirustusten hyväksymistä (19.5. 
476 §, 8.9. 862 §); Kivelän sairaalan raken-
nuksen n:o 25 katon sekä henkilöhissien uusi-
mista koskevien pääpiirustusten hyväksy-
mistä (19.5. 481 §); Laakson sairaalan itäisen 
potilaspaviljongin peruskorjaustyön rahoi-
tusta (30.6. 650 §, 10.10. 931 §) sekä Forssan 
Parantola -yhdistyksen parantolan myynti-
tarjousta (17.11. 1 036 §). Lisäksi annettiin 
lausunnot laboratoriokomitea II:n mietin-
nöstä (27.1. 98 §), virkasääntökomitean mie-
tinnöstä (10.2. 166 §), Sipoon kunnan ja Nik-
kilän sairaalan yhteisen vesihuollon järjestä-
mistä tutkivan toimikunnan osamietinnöstä 
(19.5. 470 §), kunnallisen sairaanhoitohallin-
non järjestysmuodon uudistamista koske-
vasta komiteanmietinnöstä (25.8. 832 §) ja 
käyttöomaisuuden arvostustoimikunnan mie-
tinnöstä (22.9. 886 §) sekä lausunnot seuraa-
vien yhdistysten avustusanomuksista: Syö-
päsäätiön anomuksesta sille myönnetyn mää-
rärahan maksamisesta (27.1. 90 §), Hengitys-
laitepotilaat, Sokeritautiyhdistys ja Ylioppi-
lasterveys nimisten yhdistysten (7.4. 321 §), 
Mielisairaanhoitajain Liiton Nikkilän osaston 
(5.5. 421 §), Suomen Mielenterveysseuran, 
Reumaliiton, Samfundet Folkhälsan i svenska 
Finland -yhdistyksen ja Sydäntautiliiton 
(11.8. 738—741 §), Vanhainsuojelun keskus-
liiton (8.9. 859 §, 16.6. 570 §, 2.11. 1 003 §) 
sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton (8.9. 
864 §) avustusanomuksista, Syöpäsäätiön 
avustus- ja laina-anomuksesta (11.8. 754 §) 
ja Diakonissalaitoksen esityksestä erään tuki-
maksun korottamisesta (8.9. 851 §). 

Muut lausunnot koskivat mm. seuraavia 
asioita: mielentilatutkimusten suorittamista 
koskevaa lääkintöhallituksen kirjelmää (10.2. 
150 §); Lohjan kauppalanhallituksen esitystä 
Mannerheim-liiton Helsingin Lastenlinnan 
kuntainliitoksi muodostamisesta (24.2.190 §); 
tilapäisten apulaislääkärien virkoja koskevaa 
Suomen Lääkäriliiton kirjettä (7.4. 336 §); 
sisäasiainministeriön kirjelmää terveyden- ja 
sairaanhoitoa koskevista näkökohdista kun-
tauudistusten suunnittelussa (22.9. 884 §); 
sairaaloiden taloustoimistojen itsenäistämistä 
koskevaa kaupunginreviisorin kirjelmää 
(2.11. 994 §); Yleisröntgen Oy:n osakkeita 
koskevaa Tampereen kaupungin myyntitar-
jousta (2.11. 1 000 §); Auroran sairaalan 
röntgenolosuhteita koskevaa lääkintöhalli-
tuksen kirjelmää (1.12. 1 100 §) ja Invalidi-
säätiön esitystä kaupungin osallistumisesta 
säätiön omistaman ortopedisen sairaalan pe-
rustamiskustannuksiin (22.12. 1 192 §). Li-
säksi annettiin lausunto seuraavia asioita 
koskevista valtuustoaloitteista: lähinnä pa-
kollisten pienoisröntgentutkimusten yhtey-
dessä suoritettavia lisätutkimuksia ja niiden 
mahdollista toteuttamista (27.1. 78 §); kun-
touttamistyön järjestämistä (10.3. 218 §); 
ruotsinkielisen kurssin järjestämistä kau-
pungin apuhoitaj akoulussa (19.5. 474 §); 
paikallissairaaloiden poliklinikkatoiminnan 
saattamista valtionavun piiriin (16.6. 569 §) 
ja juopumuksesta pidätettyjen käsittelyä 
koskevaa valtuustoaloitetta sekä huoltolauta-
kunnan ja poliisilaitoksen asiaa koskevia esi-
tyksiä (30.6. 640 §). 

Sairaalalautakunnan hallintojaosto päätti 
määrätä eräät viranhaltijat osallistumaan 
alan kursseille ja opintopäiville. 
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