
13. Sairaalalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Sairaalalautakunnan kokoonpano oli v. 1968 
muuten sama kuin edellisenä vuonna, paitsi 
että jäseneksi virastotutk. Inkeri Vaurasteen 
tilalle valittiin prof. Sakari Mustakallio. 

Lautakunnan pöytäkirjojen pykälien luku 
oli kertomusvuonna 1 104 ja kokouksia oli 
kaikkiaan 24. 

Lautakunnan hallintojaoston pöytäkirjo-
jen pykälien luku oli 1 618 ja kokouksia oli 
kaikkiaan 43. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavien hoitopaik-
koja ja -maksuja ym. koskevien sopimusten 
tekeminen: Vanhainsuojelun keskusliiton 
kanssa helsinkiläisten vanhusten poliklinikan 
ylläpitämisestä (12.1. 22 §), Suomen Punaisen 
Ristin keskushallituksen kanssa helsinkiläis-
ten potilaiden hoitamisesta yhdistyksen plas-
tiikkasairaalassa (26.1. 49 §), Reumaliiton 
kanssa tukimaksun suorittamisesta Kangas-
alan kuntouttamislaitoksessa hoidettavien 
helsinkiläispotilaiden osalta (19.4. 391 §) sekä 
sopimuksen tekeminen Suomen Syöpäyhdis-
tyksen kanssa helsinkiläisten syöpäpotilaiden 
kuntouttavan hoidon järjestämisestä Sairas-
koti Radiumissa (9.8. 716 §); vielä tehtiin 
sopimukset eräiden sairaalalääkärien kanssa 
yksityisvastaanottojen järjestämisestä sai-
raaloissa (26.1. 68 §, 28.6. 623 §); lisäksi lau-
takunta päätti: oikeuttaa Hesperian sairaa-
lan johtajan sijoittamaan lastenosaston ja 
nuoriso-osaston ns. B-rakennuksen potilas-

osastojen tiloihin ja siirtämään näihin tiloihin 
sijoitetut aikuisten potilasosastot ns. lasa-
rettirakennukseen ja päärakennuksen 9. ker-
rokseen muuttamatta sairaalan hoitopaikko-
jen kokonaismäärää (23.2. 169 §), korottaa 
Nikkilän sairaalan perhehoitopotilaiden hoi-
dosta suoritettavat hoitomaksut 1.2. alkaen 
(22.3. 293 §); edelleen päätettiin, että Auro-
ran, Kivelän, Malmin ja Marian sairaaloiden 
kirurgian ja sisätautien sekä lastentautien 
poliklinikoilla saadaan soveltaa 1.6. alkaen ja 
kauintaan kertomusvuoden loppuun lähete-
järjestelmää, kuitenkin siten, ettei lähetettä 
vaadita ns. päivystystapauksissa eikä uusin-
takäyntien yhteydessä (3.5. 414 §); kehottaa 
Auroran sairaalan johtajaa huolehtimaan sii-
tä, että terveydenhoitolain 40 §:n mukainen 
ilmoitus tehdään aina, milloin sairaalaan ote-
taan hoidettavaksi ulkokuntalainen potilas, 
joka on sairastunut erittäin vaaralliseen, yleis-
vaaralliseen tai valvottavaan tartuntatautiin 
(29.10. 915 §); vahvistaa Auroran sairaalan 
II lastentautien osaston hoitopaikkaluvun 
jakaantumisen toistaiseksi siten, että vasta-
syntyneiden ja keskosten vuodeosastolla on 
hoitopaikkoja 26, 0—3 -vuotiaiden sekä 3—15 
-vuotiaiden lasten vuodeosastoilla on kum-
mallakin 22 hoitopaikkaa, joten II lastentau-
tien osaston hoitopaikkaluku siten on edelleen 
70 ja koko sairaalan hoitopaikkaluku 392 
(10.12. 1019 §). Lautakunta suostui siihen, 
että eräitä ulkokuntalaisia potilaita saatiin 
ottaa hoidettaviksi kaupungin sairaaloihin 
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(12.1. 28 §, 8.3. 214 §, 14.6. 565 §). Vielä pää-
tettiin kaupungin sairaalain eräiden osastojen 
pitämisestä suljettuina muutamien viikkojen 
aikana kesäkuukausina (17.5. 487 §, 31.5. 
521 §, 9.8. 695 §, 6.9. 796 §, 1.10. 843 §). 

Lautakunta päätti oikeuttaa sairaalain joh-
tajat sijoittamaan johtamiinsa laitoksiin op-
pilaita ja harjoittelijoita käytännölliseen har-
joitteluun (26.1. 78 §, 8.3. 236 §) sekä määrätä 
eräitä viranhaltijoita osallistumaan opinto- ja 
neuvottelupäiville sekä alan kursseille (31.5. 
528 §, 14.6. 571 §, 28.6. 625, 632 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: jaoston 
asettaminen lautakunnan keskuudesta seu-
raavia asioita varten: valmistelemaan kysy-
mystä sairaaloihin kertomusvuonna sekä 
v. 1969 hankittavien apteekki- ym. tavaroi-
den hankintapaikkojen vahvistamisesta (12.1. 
35 §, 10.12. 1036 §), tutkimaan kysymystä 
siitä, millä tavoin ulkopuolista siivouspalve-
lua voitaisiin käyttää sairaaloiden siivouk-
sessa (19.4. 366 §) sekä valmistelevasti käsit-
telemään sairaalalautakunnan ja sen alaisten 
laitosten v:n 1969 talousarvioehdotusta (3.5. 
445 §); hankintarajojen sekä apteekki- ym. 
tavaroiden ja valmisteiden hankintapaikko-
jen vahvistaminen kertomusvuodeksi (12.1. 
7 §, 26.1. 79 §); Työterveyslaitokselle pienois-
röntgenkuvista suoritettavan korvauksen 
vahvistaminen (8.3. 222 §); Auroran sairaa-
lan portinvartijarakennuksessa ja Laakson 
sairaalan portilla sijaitsevan kukkienmyynti-
paikan vuokraaminen (17.5. 470, 471 §); 18 
huoneen luovuttaminen toistaiseksi sairaan-
hoitajakoulun käytöstä Kivelän sairaalan 
henkilökunnan asuntolaksi (17.5. 480 §); 
sopimuksen tekeminen Etelä-Suomen Voima 
Oy:n kanssa sähkön hankinnasta Nikkilän 
sairaalaan (28.6. 619 §, 9.8. 722 §) sekä Laak-
son sairaalan kahvion vuokraaminen (28.6. 
638 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhalli-
tukselle mm. seuraavat hoitopaikkoja sekä 
sopimuksia ja poliklinikoita koskevat esityk-
set: Hangonkadun hoitokodin laajennuksen 
lopullinen hyväksyminen ja hoitokodin otta-

minen käyttöön 96-paikkaisena 1.4. alkaen 
(22.3. 283 §); nuorisopoliklinikan perustami-
nen Auroran sairaalaan (5.4. 339 §); nivel-
reumapotilaiden leikkaushoidon aloittaminen 
Kivelän sairaalassa 1.7. alkaen (17.5. 493 §); 
määrärahan varaaminen v:n 1969 talous-
arvioon helsinkiläisten naisten syövän var-
haistoteamista tarkoittaviin joukkotarkas-
tuksiin ja valistustyön tekemiseen (9.8. 
724 §) sekä sopimuksen tekeminen eräiden 
sairaalalääkärien kanssa yksityisvastaanotto-
jen järjestämisestä sairaaloissa v:n 1969 ai-
kana (12.11. 962 §); 

rakennusasioita koskevat esitykset: Mal-
min sairaalan laajentaminen ja sen toiminnan 
tehostaminen silmälläpitäen sairaalan tehtä-
vää pohjoisten kaupunginosien väestön sai-
raanhoidossa (9.2. 113 §); Auroran sairaalan 
röntgenosaston laajennussuunnitelman lähet-
täminen hoitolaitosten suunnittelutoimikun-
nalle käytettäväksi hyväksi kaupungin sai-
raalalaitosten rakennussuunnitelmia laadit-
taessa (19.4. 376 §); Röykän sairaalan raken-
nuksen n:o 1 peruskorjaustyön perustamis-
suunnitelman hyväksyminen (15.10. 879 §) 
sekä Hangonkadun hoitokodin tontilla sijait-
sevan talousrakennuksen ja Nikkilän sairaa-
lan maatilan alueella sijaitsevien rakennusten 
n:o 45 ja 27 purkaminen (6.9. 788 §, 15.10. 
888 §); 

valtionapua koskevat esitykset: Loviisan-
katu 6—8:ssa sijaitsevan tuberkuloottisten 
asuntolan hyväksyminen tuberkuloosilain 
7 §:ssä tarkoitetuksi tuberkuloosilaitokseksi 
(19.4. 380 §); perushankinnoista sekä kor-
jaus· ja muutostöistä aiheutuvien kustannus-
ten esittäminen valtionapua koskevaan ylei-
seen suunnitelmaan (12.1. 12 §, 31.5. 525, 
535 §); ennakkoilmoitusten lähettäminen lää-
kintöhallitukselle valtionavun saamiseksi sai-
raaloissa v. 1969 suoritettavia uudisraken-
nus- ja perusparannustöitä varten (9.2. 123 §, 
19.4. 392 §); valtionavun ennakon anominen 
kertomusvuoden käyttö- ja kunnossapitokus-
tannuksiin (12.1. 8 §, 26.1. 50 §) sekä Auroran 
sairaalan hengityshalvauspotilaiden hoito-
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kustannuksiin (14.6. 558 §, 9.8. 694 §, 29.10. 
909 §); valtionavun anominen v:n 1967 lopul-
lisiin käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin 
(22.3. 275, 276, 281, 284, 286 §, 5.4. 317— 
320 §, 31.5. 526, 531—534 §, 14.6. 557, 581 §); 
vielä esitettiin, että lääkintöhallitusta pyy-
dettäisiin maksattamaan kaupungin saamat-
ta olevat paikallissairaaloiden käyttökustan-
nusten valtionavustukset (26.1. 88 §). 

Muista esityksistä mainittakoon: Nikkilän 
sairaalan osastolääkärien viransijaisina toi-
mivien lääketieteen kandidaattien palkka-
etujen vahvistaminen (26.1. 80 §, 26.11. 
984 §), eräiden palkkioiden tarkistaminen 
(23.2. 173, 174 §, 5.4. 330, 334 §, 31.5. 519 §); 
40-tuntisen työviikon kokeilun aloittaminen 
Hesperian, Laakson, Nikkilän, Piritan ja 
Röykän sairaaloissa sekä Hangonkadun hoi-
tokodissa (22.3. 295 §); kaupungin sairaan-
hoitajakoulun opetuskielen määrääminen 
(3.5. 431 §); helsinkiläisten 40—64 -vuotiai-
den miesten röntgenpienoiskuvauksen toi-
meenpaneminen syksyllä 1969 (17.5. 476 §); 
Kivelän sairaalan A-tornitalon käyttäminen 
Kivelän ja Hesperian sairaalain sekä hoito-
että taloushenkilökunnan asuntolana (17.5. 
480 §); ulkopuolisten lääkärien palkkaaminen 
päivystystehtäviin Malmin sairaalan kirur-
gian ja sisätautien osastoille sekä Auroran ja 
Marian sairaalain kirurgian osastoille (31.5. 
537 §, 26.11. 992 §); Hesperian sairaalan 
Haagan osaston hoitopäivien tilastoinnin ja 
hoitomaksujen perimisen laskentaperusteen 
vahvistaminen (14.6. 577 §); konsultoivien 
lääkärien palkkioperusteiden hyväksyminen 
(28.6. 642 §); sopimuksen tekeminen kau-
pungin ja Helsingin yliopiston kesken lääke-
tieteen kandidaattien patologian opetuksen 
järjestämisestä Auroran ja Marian sairaalois-
sa (9.8. 725 §, 6.9. 777 §); yleisistä liiketalou-
dellisista periaatteista poikkeaminen sairaala-
kanttiineja vastaisuudessa vuokrattaessa se-
kä etusijan antaminen terveyden- ja sairaan-
hoitoa edustaville aatteellisille järjestöille 
(23.8. 762 §); opetusministeriön luvan hank-
kiminen sairaanhoitajakoulun, apuhoitaja-

koulun ja Nikkilän sairaalan mielisairaanhoi-
tokoulun toimintaa varten (20.9. 822 §); 
kaupungin sairaanhoito-oppilaitoksen ohje-
säännön vahvistaminen (12.11. 960 §) sekä 
väliaikaisten toimintaohjeiden vahvistami-
nen kaupungin sairaanhoitolaitosten apteek-
kia varten (26.11. 979 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kaupungin-
hallitukselle lausuntoja mm. seuraavista hoi-
topaikkoja ja -maksuja sekä poliklinikoita 
koskevista asioista: eräiden hoitomaksujen 
tarkistaminen (12.1. 9 §); valtuustoaloite 
korvausmenetelmän käytäntöönotosta sel-
laisten kroonikkopotilaiden osalta, joiden on 
todettu olevan sairaalahoidon tarpeessa, 
mutta jotka paikkapulan vuoksi eivät voi sitä 
saada (12.1. 26 §); Hesperian sairaalan Haa-
gan osaston hoitopaikkaluvun vahvistamista 
koskeva lääkintöhallituksen kirjelmä (26.1. 
74 §); Lohjan kunnanhallituksen esitys, että 
kaupunki luovuttaisi Lohjan kunnalle omis-
tamiaan hoitopaikkoja Helsingin yliopistolli-
sesta keskussairaalasta (8.3. 226 §); kunnalli-
sen nuorisopoliklinikan perustamissuunni-
telmaa koskeva hoitolaitosten suunnittelu-
toimikunnan esitys (3.5. 425 §); Samfundet 
Folkhälsan -yhdistyksen nuorisopoliklinikan 
taloudellista tukemista koskeva yhdistyksen 
esitys ja valtuustoaloite (3.5. 426, 427 §); 
Suomen Teiniliitto ja Finlands svenska skol-
ungdomsförbund yhdistysten nuorisopoli-
klinikkatoimintaa koskeva esitys (17.5. 474 §); 
itäisen erikoislääkäriaseman perustamista 
koskeva Suomen Lääkäriliiton kirjelmä (14.6. 
568 §); valtuustoaloitteet aluelääkäritoimin-
nan tehostamisesta (23.8. 757 §); korvike-
alkoholin väärinkäyttäjien huollon kehittä-
mistä koskeva huoltolautakunnan esitys (6.9. 
783 §); uusien hoitopaikkojen merkitsemistä 
koskeva Helsingin Lastenlinnan kuntainliiton 
tiedustelu (15.10. 874 §); Kellokosken sairaa-
lan paikkojen lunastamista koskeva Orimat-
tilan kunnanhallituksen esitys (15.10. 882 §) 
sekä nuorten narkomaanien tutkimuksen ja 
hoidon tehostamista koskeva Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton esitys (10.12. 1022 §). 
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Lisäksi annettiin lausunto seuraavista komi-
teanmietinnöistä: Laboratoriokomitea II:n 
(5.4. 335 §), Parantolaopistotoimikunnan 
(3.5. 419 §), Avohoitokomitean (6.9. 785 §) 
sekä Lastenpsykiatrisen työn tarkistuskomi-
tean mietintö (1.10. 846 §). 

Vielä annettiin kaupunginhallitukselle mm. 
seuraavia rakennusasioita koskevia lausun-
toja: Laakson sairaalan itäisen potilaspavil-
jongin peruskorjaustyö sekä hallintoraken-
nuksen ja läntisen potilasrakennuksen välisen 
viemärin uusiminen (9.2. 137 §, 5.4. 321 §); 
Auroran sairaalan lastenpsykiatrian osaston 
perustamissuunnitelmaa koskeva hoitolaitos-
ten suunnittelutoimikunnan kirjelmä (8.3. 
218 §); Lauttasaaren vanhan yhteiskoulun 
muuttaminen kroonikkosairaalaksi (22.3. 294 
§); Nikkilän sairaalan vesilaitoksen ja pohja-
vesikaivon muutostöitä koskeva lääkintö-
hallituksen kirjelmä (19.4. 394 §); Kivelän ja 
Hesperian sairaaloiden modernisointia sekä 
Laakson sairaalan laajentamisen perustamis-
suunnitelmien hyväksymistä koskeva hoito-
laitosten suunnittelutoimikunnan kirjelmä 
(6.9. 787 §); Röykän sairaalan piha- ja tie-
alueiden kestopäällystämistä sekä sairaalan 
ulkoilukatosasian järjestämistä koskeva kiin-
teän omaisuuden tarkastajien kirjelmä (6.9. 
792 §) sekä lausunnot seuraavista luonnos- ja 
pääpiirustuksista: sairaanhoitajakoulun luon-
nospiirustukset (3.5. 432 §) sekä Röykän sai-
raalan henkilökunnan asuinrakennuksen ja 
autovajan (12.1. 12 §, 19.4. 395 §), Hesperian 
sairaalan B-tornitalon psykiatriseksi hoito-
osastoksi muuttamista koskevat (17.5. 480 §) 
ja Nikkilän sairaalan juurikaskellarin pääpii-
rustukset (31.5. 535 §). 

Muista lausunnoista mainittakoon: So-
cietas Gerontologica Fennica -yhdistyksen 
esityksen puoltaminen sille v:ksi 1966 myön-
netyn avustuksen käytöstä (8.3. 207 §); 
lausunnon antaminen seuraavien yhdistysten 
avustusanomuksista: Hengityslaitepotilaat 
ja Ylioppilasterveys yhdistysten (5.4. 328 §), 
Mielisairaanhoitajain Liiton Nikkilän osaston 
(17.5. 477 §), Kovaosaisten Ystävät -yhdis-
tyksen (14.6. 576 §), Reumaliiton, Sydän-
tautiliiton, Suomen Mielenterveysseuran ja 
Syöpäjärjestöjen (9.8. 686—689, 724 §), Van-
hainsuojelun keskusliiton (9.8. 703 §, 10.12. 
1028 §) ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
avustusanomukset (12.11. 954 §); eräät palk-
kausjärjestelyt (26.1. 75 §, 23.2. 161 §); Laak-
son sairaalan ruoankuljetusjärjestelmän ny-
kyaikaistaminen (9.2. 138 §); kätilöoppilai-
den hiirilavantaudin hoidosta aiheutuneiden 
kustannusten korvaaminen (3.5. 435 §); sai-
raanhoitajien asunnonsaannin turvaamista 
koskeva Uudenmaan sairaanhoitajayhdis-
tyksen esitys (31.5. 529 §); kaupungin liitty-
minen työterveyslaitoksen kannatusyhdis-
tyksen jäseneksi (9.8. 690 §); Malmin sairaa-
lan eräiden henkilökuntaryhmien ns. lepo-
taukokysymyksestä tekemä esitys (23.8. 
764 §); jäsenkunnilta perittävää kiinteistön 
kauppahinnan korkoa koskeva Helsingin 
Lastenlinnan kuntainliiton liittohallituksen 
esitys (15.10. 873 §) sekä työajan lyhentämi-
sestä aiheutuvat toimenpiteet (15.10. 892 
§)· 

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