
13· Sairaalalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Sairaalalautakuntaan valittiin v. 1969 pu-
heenjohtajaksi lääket. ja kir. tri Ilkka Vää-
nänen, varapuheenjohtajaksi pääsiht. Toini 
Nousiainen sekä jäseniksi siht. Anna-Liisa 
Kuittinen, lääket.lis. Stig Rosengård, jonka 
tilalle valittiin myöhemmin lääket.lis. Max 
Blumenthal, kaup.lääk. Olavi Kilpiö, toim. 
siht. Sirkka-Liisa Huttunen, varat. Karl 
Langenskiöld, hitsaaja Veikko Rintamäki, 
lääninkätilö Leena Vaivanne ja kouluhoit. 
Sirkka Vuorela. 

Lautakunnan pöytäkirjojen pykälien luku 
oli kertomusvuonna 1 035 ja kokouksia oli 
kaikkiaan 23. 

Lautakunnan hallintojaoston pöytäkirjo-
jen pykäläluku oli 1 701 ja kokouksia oli 
kaikkiaan 41. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä 
päätöksistä mainittakoon seuraavien hoito-
paikkoja ja -maksuja ym. koskevien sopimus-
ten tekeminen: Reumaliiton kanssa tuki-
maksun suorittamisesta Kangasalan kun-
touttamislaitoksessa hoidettavien helsinki-
läispotilaiden osalta (17.1. 37 §), Vanhain-
suojelun keskusliiton kanssa vanhusten poli-
klinikan ylläpidosta (17.1. 40 §) ja Suomen 
Syöpäyhdistyksen kanssa helsinkiläisten syö-
päpotilaiden kuntouttavan hoidon järjestä-
misestä Sairaskoti Radiumissa (23.12.1004 §); 
lisäksi lautakunta päätti: periaatteessa hy-
väksyä Pukinmäen hoitokodin kiinteistön 
vastaista käyttöä tutkineen työryhmän muis-
tiossa esitetyt suuntaviivat (10.6. 515 §); 

kehottaa Hesperian sairaalan johtajaa edel-
leen jatkamaan valmisteluja rakennuksen 
n:o 5 kivirakenteisen alakerran käyttämisestä 
alkoholistipotilaiden vuodeosastona (14.10. 
820 §) sekä suostua siihen, että eräitä ulko-
kuntalaisia potilaita saadaan ottaa hoidetta-
viksi kaupungin sairaaloihin (4.2. 95 §, 4.3. 
188 §, 18.3. 250, 260 §, 2.9. 707 §, 16.9. 
735 §). Vielä päätettiin kaupungin sairaalain 
eräiden osastojen pitämisestä suljettuina 
muutamien viikkojen aikana kesäkuukausina 
(13.5. 417, 418, 430 §, 15.4. 338 §). Edelleen 
lautakunta päätti suostua siihen, että toi-
mintaa Kivelän sairaalan poliklinikoilla saa-
daan kesäaikana tarpeen vaatiessa supistaa 
siten, että enintään kaksi sisätautien polikli-
nikan lääkäriä ja yksi silmätautien poliklini-
kan lääkäri sekä yksi korva-, nenä- ja kurk-
kutautien poliklinikan lääkäri siirretään osas-
totyöhön (13.5. 418 §); Kivelän sairaalaan 
johtajaa kehotettiin lopettamaan osaston 
14:2 toiminta 31.1.1970 mennessä (23.12. 
1018 §). 

Lautakunta päätti oikeuttaa sairaalain 
johtajat sijoittamaan johtamiinsa laitoksiin 
oppilaita käytännölliseen harjoitteluun (18.2. 
155 §, 1.4. 302 §, 29.4. 377, 378 §, 16.9. 747 §); 
määrätä eräitä viranhaltijoita osallistumaan 
opinto- ja neuvottelupäiville (18.3. 238 §) 
sekä lisäksi oikeuttaa Nikkilän sairaalan jär-
jestämään mielisairaaloiden ylihoitajien opin-
to- ja neuvottelupäivät (10.6. 516 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: jaoston 
asettaminen lautakunnan keskuudesta val-
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mistelevasti käsittelemään sairaalalautakun-
nan ja sen alaisten laitosten v:n 1970 talous-
arvioehdotusta (29.4. 359 §) sekä jaoston val-
mistelemaan kysymystä apteekkitavarain 
hankintapaikkojen vahvistamisesta v:ksi 1970 
(9.12. 953 §); lääkeneuvottelukunnan jäsen-
ten valitseminen (25.11. 915 §); kertomusvuo-
den hankintaohjeiden ja kalustonhankinta-
rajojen hyväksyminen (17.1. 25 §); seuraa-
vien huonetilojen vuokraaminen: Kivelän 
sairaalan kahvio Suomen sairaanhoitajaliiton 
Uudenmaan paikallisyhdistykselle (29.4. 381 
§), Laakson sairaalan läntisessä potilasraken-
nuksessa sijaitsevat kanttiinitilat Tuberku-
luusiliitolle (19.8. 684 §), Nikkilän sairaalan 
kanttiinitilat Nikkilän sairaalan potilaiden 
tukiyhdistykselle (19.8. 685 §), Kivelän sai-
raalan kukkienmyyntipaikka puutarhuri Hel-
ga Kaipaiselle (16.9. 746 §, 14.10. 813 §). 
Malmin sairaalan kukkienmyyntipaikan 
vuokraoikeus annettiin hortonomi Sisko Jo-
kiselle ajaksi 1.11.1969-31.10.1971 (28.10. 
839 §); mielisairaanhuoltopiirin johtavan lää-
kärin esitys psykiatrisen avohoito-organisaa-
tion uudistamisesta hyväksyttiin periaattees-
sa käytettäväksi pohjana yksityiskohtaisen 
suunnitelman ja ehdotuksen laatimiselle 
(10.6. 513 §); sairaaloiden henkilökunnan 
ruokailun järjestämiseen sairaalain ruokasa-
leissa klo 11-14.3 0 välisenä aikana myönnet-
tiin lupa (25.11. 933 §); edelleen päätettiin 
sairaanhoito-oppilaitoksen käytössä olevien 
Kivelän sairaalan oppilasasuntojen siirtämi-
sestä sairaalan käyttöön ja neljän huoneen va-
raamisesta oppilaskodin käyttöön Auroran 
sairaalasta ym. (9.12. 963 §) sekä Laakson 
sairaalan talouspäällikön ja ylihoitajan entis-
ten virka-asuntojen luovuttamisesta tilitys-
vuokraa vastaan sairaanhoito-oppilaitoksen 
käyttöön (9.12. 964 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhalli-
tukselle mm. seuraavat hoitopaikkoja sekä 
sopimuksia ja poliklinikoita koskevat esityk-
set: Kivelän sairaalan sisätautien osaston 
hoitopaikkaluvun vahvistaminen 283:ksi 1.7. 
alkaen sekä pitkäaikaispotilaiden siirtäminen 

hoidettavaksi kaupungin sairaaloista entistä 
suuremmassa määrin huoltolautakunnan alai-
siin laitoksiin (4.2. 108 §); Auroran sairaa-
lassa tartuntatautipaikoilla hoidettavana ole-
vien pitkäaikaispotilaiden sijoittaminen Kos-
kelan sairaalaan (4.2. 109 §); Hesperian sai-
raalan hoitopaikkamäärän alentaminen 
536:sta 513:ksi 1.5. alkaen ja päiväsairaala-
toiminnan laajentaminen entisen 24 hoito-
paikan lisäksi 4 hoitopaikalla nuoriso-osas-
tolla ja 30 hoitopaikalla osastolla 1-3 (18.2. 
152 §); talossa Loviisankatu 6 -8 sijaitsevan 
tuberkuloottisten asuntolan hyväksyminen 
Pukinmäen hoitokodin psykiatristen potilai-
den väliaikaiseksi sijoituspaikaksi 1.5. alkaen 
toistaiseksi (15.4. 323 §); nuorisopoliklinikka-
toiminnan aloittaminen 1.10. Auroran sairaa-
lassa ja lääkintöhallituksen hyväksymisen ha-
keminen sille (15.4. 337 §, 23.12. 991 §); psy-
kiatrisen huoltotoimiston asuntolatoiminnan 
laajentaminen (19.8. 672 §, 11.11. 866 §); 
kaupungin Kellokosken sairaalassa omista-
mien 20 hoitopaikan myyminen Orimattilan 
kunnalle (16.9. 748 §); Suomen Syöpäyhdis-
tyksen kanssa tehdyn, Sairaskoti Radiumin 
käyttöä koskevan sopimuksen tarkistaminen 
(30.9. 774 §); sopimuksen tekeminen lääkintö-
hallituksen kanssa trooppisten tautien tutki-
muksen ja hoidon järjestämisestä Auroran 
sairaalassa 1.1.1970 alkaen (28.10. 851 §); 
uuden sopimuksen tekeminen Virkamiesliiton 
kanssa Ahtelan toipilaskodin käytöstä 1.1. 
1970 alkaen (11.11. 871 §); Auroran sairaalan 
hyväksyminen kokonaisuudessaan invalidi-
huoltolain 7 §:n tarkoittamaksi sairaalaksi 
(11.11. 887 §); eräiden sairaalalääkäreiden 
oikeuttaminen järjestämään yksityisvastaan-
ottoja kaupungin sairaaloissa v. 1970 (9.12. 
950 §); sairaalalautakunnan oikeuttaminen 
edelleen v:n 1970 alusta alkaen harkintansa 
mukaan soveltamaan lähetejärjestelmää kau-
pungin sairaalain poliklinikoilla (9.12. 962 §); 
Kivelän ja Hesperian sairaaloiden ns. B-
tornitaloon järjestetyn, 24 hoitopaikkaa kä-
sittävän päiväsairaalaosaston toiminnan jat-
kaminen edelleen (9.12. 969 §) sekä Nikkilän 
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sairaalan hoitopaikkaluvun vahvistaminen 
923:ksi 1.1.1970 alkaen (9.12. 970 §). 

Rakennusasioita koskevat esitykset: Kive-
län-Hesperian sairaalain rakennuksen n:o 13 
purkaminen (17.1. 9 §); Laakson ja Malmin 
sairaalain rakennushankkeiden toteuttamisen 
kiirehtiminen (4.2. 108 §) sekä Laakson sai-
raalan läntisen potilasrakennuksen ja Nikki-
län sairaalan rakennuksen n:o 32 osastoraken-
nukseksi muuttamista koskevan peruskor-
jaustyön suunnitelmien ja kustannusarvion 
ym. laatimisen antaminen yleisten töiden 
lautakunnan tehtäväksi (1.4. 306 §, 13.5. 
436 §). 

Valtionapua koskevat esitykset: Nikkilän 
rakennuskaava-alueen ja Nikkilän sairaalan 
yhteisen jätevesipuhdistamon perustamis-
suunnitelman lähettäminen lääkintöhallituk-
sen hyväksyttäväksi (14.10. 814 §); perus-
hankinnoista aiheutuvien kustannusten esit-
täminen valtionapua koskevaan yleiseen 
suunnitelmaan (4.2. 91 §, 1.4. 274 §); ennak-
koilmoitusten lähettäminen lääkintöhallituk-
selle valtionavun saamiseksi sairaaloissa v. 
1970 suoritettavia uudisrakennus- ja perus-
parannustöitä sekä irtaimiston perushankin-
toja varten (4.2. 91 §); valtionavun ennakon 
anominen kertomusvuoden käyttö- ja kun-
nossapitokustannuksiin (17.1. 10-12 §, 18.2. 
142 §, 10.6. 522 §, 30.6. 550 §) sekä Auroran 
sairaalan hengityshalvauspotilaiden hoito-
kustannuksiin (29.4. 382 §, 5.8. 625 §, 28.10. 
833 §) ja valtionavun anominen v:n 1968 lo-
pullisiin käyttö- ja kunnossapitokustannuk-
siin (1.4. 278-281, 296-299 §, 29.4. 373, 374 §, 
13.5. 433 §, 27.5. 452-454, 462 §, 30.6. 548, 
549 §). 

Muista esityksistä mainittakoon: erikois-
maksuluokkaa koskevien ratkaisujen täyden-
täminen (17.1. 28 §, 30.9. 770 §); komitean 
asettaminen laatimaan selvitystä siitä, miten 
kaupungin asukkaiden tapaturma- ja äkil-
listen sairaustapausten ensiapupalvelua olisi 
aiheellista parantaa kohtuullisin kustannuk-
sin (17.1. 45 §); sairaalalautakunnan alaisten 
laitosten puhelunvälittäjien työajan vahvis-

taminen (18.2. 158 §); tien ylittämistä hel-
pottavan liikennejärjestelyn aikaansaaminen 
Huopalahdentielle Haagan osaston kohdalle 
osastossa asioivien jalankulkijoiden turvalli-
suuden lisäämiseksi (1.4. 301 §); lääkevar-
muusvarastoihin sidottujen kassavarojen ylä-
rajojen tarkistaminen (29.4. 375 §); sairaala-
apulaisten työpuvun mallin vahvistaminen 
(29.4. 384 §); esityksen tekeminen Kansan-
eläkelaitokselle sellaisen järjestelmän aikaan-
saamiseksi, että kaupungille maksettaisiin 
sairausvakuutuslain mukainen korvaus lää-
kärinpalkkioista niiden potilaiden osalta, jot-
ka eivät käynnin yhteydessä suorita palkkio-
ta lääkärille (10.6. 510 §); mielisairaanhuolto-
piirin, keskusmielisairaalan ja psykiatrisen 
huoltotoimiston uuden ohjesäännön hyväk-
syminen (11.11. 886 §); ulkopuolisten lääkä-
rien palkkaaminen päivystystehtäviin Mal-
min sairaalan kirurgian ja sisätautien osas-
toille sekä Auroran ja Marian sairaalain ki-
rurgian osastoille (9.12. 967 §); Nikkilän sai-
raalan osastolääkärien viransijaisina toimi-
vien lääketieteen kandidaattien palkkaetujen 
vahvistaminen (9.12. 971 §) sekä Nikkilän 
sairaalan maatilan peltojen antaminen vuok-
ralle ja tarpeettomaksi käyneen maatalous-
irtaimiston myyminen huutokaupalla (23.12. 
995 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kaupungin-
hallitukselle lausuntoja, jotka koskivat mm. 
seuraavia asioita: valtuustoaloitetta selvi-
tyksen laatimisesta helsinkiläisten lapsikroo-
nikkojen lukumäärästä ja näiden lasten hoi-
don pysyväisestä järjestämisestä (17.1. 24 §); 
kaupungin tuberkuloosipiirin tuberkuloosi-
hoitopaikkojen määrän tarkistamista koske-
vaa lääkintöhallituksen kirjelmää (4.2. 100 §); 
Meltolan sairaalan hoitopaikkojen ostamista 
Raaseporin tuberkuloosipiirin kuntainliitolta 
ja hoitopaikkojen myymistä Espoon kauppa-
lalle ja Siuntion kunnalle (4.2. 101, 102 §, 
13.5. 420 §); Auroran sairaalan hyväksymistä 
kuolleen henkilön kudosten käyttämisestä 
sairaanhoidollisiin tarkoituksiin tarkoitetuksi 
sairaalaksi (18.2. 149 §); trooppisten tautien 
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tutkimuksen ja hoidon aloittamista Auroran 
sairaalassa (4.3. 190 §, 10.6. 524 §); huolto-
lautakunnan alaisten sairaalamaisten huolto-
laitosten siirtämistä sairaalalautakunnan alai-
seksi (27.5. 468 §); nuorten huumausaineiden 
käyttäjiä varten tarkoitetun nuorisoaseman 
ja hoitokodin perustamista koskevaa A-
klinikkasäätiön esitystä (10.6. 517 §); Auro-
ran sairaalan lastenpsykiatrian osaston toi-
minnallista suunnitelmaa ja huonetilaohjel-
maa (5.8. 614 §); Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton tarjousta eräiden huonetilojen vuok-
raamisesta (2.9. 711 §); Kellokosken sairaalan 
hoitopaikkojen ostamista koskevaa Helsingin 
maalaiskunnan kunnanhallituksen tieduste-
lua (28.10. 850 §); valtuustoaloitetta pitkä-
aikaisten potilaiden sairaalahoidon järjestä-
misestä (11.11. 878 §) ja psykiatrisen avohoi-
don kehittämisestä (25.11. 930 §) sekä alue-
lääkäreiden potilaiden röntgentutkimusten 
suorittamista kaupungin sairaaloiden rönt-
genosastoilla (23.12. 997 §). 

Vielä annettiin kaupunginhallitukselle mm. 
seuraavia rakennusasioita koskevia lausun-
toja: Kivelän ja Hesperian sairaalain B-
tornitalon muutostyöt (17.1. 8 §); eräitä kiin-
teistöjärjestelyjä koskeva Sipoon kunnan-
hallituksen kirjelmä (17.1. 26 §); Auroran sai-
raalan rakennukseen n:o 14 suunniteltujen 
henkilökunnan puku- ja pesuhuonetilojen 
pääpiirustukset sekä keittiötoiminnan uudis-
tamisen perustamissuunnitelma (4.3. 175, 
187 §); Itäisen lääkäriaseman luonnospiirus-
tukset (29.4. 385 §); Röykän sairaalan keit-
tiön toiminnallinen suunnitelma ja huone-
tilaohjelma (10.6. 511 §); 28. kaupunginosan 
Pat olan osa-alueen ns. A-alueen kaavoitusta 
koskeva kaupunkisuunnittelulautakunnan 
esitys (28.10. 840 §) sekä Sipoon kunnan Hel-
singin maanviljelysinsinööripiirille hyväksyt-
täväksi lähettämä, puhdistuslaitoksen jäte-
vesien tarkkailuohjelmaa koskeva ehdotus 
(9.12. 947 §). 

Muista lausunnoista mainittakoon seuraa-
vien yhdistysten avustusanomuksia koskevat: 
Hengityslaitepotilaat ja Ylioppilasterveys-
yhdistyksen (1.4. 304 §), Suomen Mielenter-
veysseuran (29.4. 363 §, 5.8. 613 §), Mielisai-
raanhoitajani liiton Nikkilän osaston (29.4. 
376 §), Vanhainsuojelun Keskusliiton (27.5. 
463 §, 5.8. 610 §), Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton (10.6. 519 §, 5.8. 624 §) sekä Syöpä-
säätiön, Reumaliiton, Samfundet Folkhälsan 
i svenska Finland -yhdistyksen ja Sydän-
tautiliiton (5.8. 608, 609, 611, 612 §, 16.9. 
743 §); valtuustoaloite kaupungin osallistu-
misesta Suomen Mielenterveysseuran suun-
nitteleman itsemurhien ehkäisykeskuksen 
perustamiseen ym. (29.4. 364 §); sairaaloiden 
toimistotyön uudelleen järjestely (18.3. 239 §); 
Töölön sivukirjaston väliaikainen sijoittami-
nen Kivelän sairaalan yhteyteen (15.4. 
342 §); valtuustoaloite puhelunvälittäjien 
työolosuhteiden parantamiseksi (13.5. 429 §); 
terveydenhoitolain muuttamista koskeva hoi-
tolaitosten suunnittelutoimikunnan esitys 
(10.6. 507 §); eräiden asiakirjojen hävittämi-
nen (10.6. 521 §); valtuustoaloite yksityis-
vastaanotto- ja erikoismaksuluokkajärjestel-
mien poistamiseksi (2.9. 705 §); Uudenmaan 
tuberkuloosipiirin kuntainliiton perustamis-
suunnitelma ja perussääntöehdotus (2.9. 
713 §); valtuustoaloite sairaala-alan talous- j a 
huoltohenkilökunnan ammattikoulutuksen 
järjestämiseksi (14.10. 811 §); itäisen lääkäri-
aseman hallinnollisen organisaation niveltä-
minen Helsingin kaupungin sairaanhoidon 
yleiseen organisaatioon (25.11. 919 §); van-
husten ja invalidien kylvetyskomitean mie-
tintö (25.11. 921 §); apuhoitajille järjestettä-
vän sairaanhoitajakoulutuksen opetussuun-
nitelma (25.11. 925 §) sekä nuorisokomitean 
mietintö (23.12. 1010 §). 

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