
13. Sairaalalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Lautakunnan kokoonpano v. 1970 oli sama 
kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunnan pöytäkirjojen pykälien luku 
oli kertomusvuonna 1 013 ja kokouksia oli 
kaikkiaan 28. Hallintojaoston pöytäkirjojen 
pykäläluku oli 1 847 ja kokouksia oli kaik-
kiaan 44. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavien hoitopaik-
koja ja -maksuja ym. koskevien sopimusten 
tekeminen: Virkamiesliiton kanssa Ahtelan 
toipilaskodin käyttämisestä (13.1. 9 §), eräi-
den sairaalalääkäreiden kanssa j^ksityisvas-
taanottojen järjestämisestä sairaaloissa (10.3. 
197 §), Reumaliiton kanssa tukimaksun suo-
rittamisesta Kangasalan kuntouttamislai-
toksessa hoidettavana olevista helsinkiläis-
potilaista (7.4. 314 §) ja Vanhainsuojelun 
keskusliiton kanssa vanhusten poliklinikan 
ylläpidosta (4.8. 623 §); lisäksi lautakunta 
päätti: kehottaa Kivelän sairaalan johtajaa 
huolehtimaan palolaitoksen antamien mää-
räysten noudattamisesta eräällä osastolla 
ja pyrkimyksestä pitää em. osastolla vain 
liikuntakykyisiä potilaita (10.3. 205 §); vah-
vistaa Auroran sairaalan II lastentautien 
osaston sairaansijaluvun jakaantumisen (10.3. 
221 §); kehottaa sairaaloiden johtajia myös 
ensiapua hakevien potilaiden osalta kiinnit-
tämään huomiota sairaalatoimen ohjesään-
nön 60 §:n määräyksiin (5.5. 385 §); kehottaa 
sairaala virastoa tekemään Sairaalaliiton kans-
sa sopimuksen Marian sairaalan poliklinik-

katoiminnan tutkimisesta (29.6. 570 §); 
Nikkilän sairaalan jälkihuoltotoimiston toi-
minnan lopettamisesta ja yhdentymisestä 
sen jälkeen psykiatriseen huoltotoimistoon 
sekä huoltotoimiston aluejaon hyväksymi-
sestä (1.9. 700 §); merkitä ulkomaanhoitoa 
suunnittelevan jaoston selvityksen Jugos-
laviassa tarjoutuvien kroonikkohoitomahdol-
lisuuksien mahdollisesta hyväksikäytöstä tie-
doksi (8.12. 934 §) sekä suostua siihen, että 
eräitä ulkokuntalaisia potilaita saadaan ottaa 
hoidettaviksi kaupungin sairaaloihin (10.2. 
119 §, 24.3. 261 §, 29.6. 552 §, 1.9. 697 §). 
Vielä päätettiin kaupungin sairaalain eräi-
den osastojen pitämisestä suljettuina muu-
tamien viikkojen aikana kesäkuukausina 
(24.3. 251 §, 17.4. 335 §, 2.6. 488 §, 16.6. 
513, 530 §, 29.6. 553, 557, 566, 578 §, 4.8. 
630 §). Edelleen lautakunta päätti, että Ki-
velän sairaalan sisätautien poliklinikan toi-
mintaa saadaan kesäaikana supistaa kahden 
lääkärin osalta (16.6. 530 §). 

Lautakunta päätti oikeuttaa sairaalain 
johtajat sijoittamaan johtamiinsa laitoksiin 
oppilaita käytännölliseen harjoitteluun ym. 
(27.1. 78 §, 10.2. 117 §, 10.3. 227 §, 2.6. 489 §, 
29.6. 561, 563 §, 1.9. 703 §, 27.10. 822 §, 
10.11. 860 §, 8.12. 935 §, 22.12. 973 §); vah-
vistaa Nikkilän sairaalan perhehoitokotien 
emäntien koulutuspäivien ohjelman (27.1. 
73 §) sekä määrätä eräitä viranhaltijoita osal-
listumaan koulutus- ja neuvottelupäiville 
(16.6. 522 §, 10.11. 854 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: rait-

426 



13. Sairaalalautakunta 

tius- ja alkoholiasioita käsittelevän neuvot-
telukunnan nimeäminen (10.3. 220 §); jaos-
ton asettaminen alustavasti käsittelemään 
sairaalalautakunnan ja sen alaisten laitosten 
v:n 1971 talousarvioehdotusta (24.3. 265 §); 
sairaanhoito-oppilaitoksen neuvottelukunnan 
jäsenten valitseminen (10.11. 841 §); eron 
myöntäminen eräälle osastolääkärille lääke-
neuvottelukunnan varajäsenen tehtävästä 
11.11. alkaen (10.11. 850 §); tilapäisen jaos-
ton asettaminen tutkimaan kysymystä apu-
hoitajien ottamisesta mielisairaalan virkoihin 
(24.11. 897 §) sekä jaoston valmistelemaan 
kysymystä apteekkitavarain hankintapaik-
kojen vahvistamisesta v:ksi 1971 (8.12. 950 
§); edelleen lautakunta päätti: 

hyväksyä kertomusvuoden hankintaohjeet 
ja rakennustyösopimusrajat (13.1. 7 §); ke-
hottaa sairaalavirastoa ryhtymään toimen-
piteisiin lehdistöön suuntautuvan tiedotus-
toiminnan kehittämiseksi (13.1. 23 §); jär-
jestää Marian ja Auroran sairaalain leikkaus-
osastojen sairaanhoitajien päivystyksen (10.2. 
127 §, 10.3. 204 §); hyväksyä sairaalain hen-
kilökunnan terveydenhuollon järjestämistä 
koskevan suunnitelman ja Piritan sairaalan 
henkilökunnan sijoittamissuunnitelman (10.3. 
214 §, 24.3. 269 §); oikeuttaa kaupungin 
eräiden laitosten henkilökunnan ruokaile-
maan sairaalain ruokalassa (17.4. 344 §, 
18.8. 676 §); oikeuttaa sairaanhoito-oppilai-
toksen ottamaan käyttöönsä Laakson sai-
raalan hallintorakennuksen ylimmän kerrok-
sen siellä suoritettavien korjaustöiden val-
mistuttua ja määrätä oppilaitoksen samasta 
ajankohdasta alkaen vapauttamaan käytös-
tään Kivelän sairaalan hallintorakennuksessa 
ja talossa Unioninkatu 45 olevat tilat (5.5. 
389 §); oikeuttaa Auroran sairaalan otta-
maan käyttöönsä sairaalan johtajan entisen 
virka-asunnon huonetilat (19.5. 443 §) ja 
Hesperian sairaalan toimintaterapiaosaston 
ottamaan käyttöönsä sairaalan rakennuksen 
n:o V yläkerran (29.6. 556 §); vahvistaa kes-
kusmielisairaalan kliinisten ylilääkäreiden 
tehtävien jaon 1.8. alkaen (1.9. 686 §); suo-

rittaa sairaalaviraston toimesta selvityksen 
kaupungin sairaanhoito-oppilaitoksessa tut-
kinnon suorittaneen terveydenhuoltohenki-
löstön ja sen helsinkiläisen osan sijoittumi-
sesta kaupungin palvelukseen (24.11. 898 §); 
vahvistaa kaupungin sairaalain ja huoltolau-
takunnan alaisten laitossairaalain apteekki-
tavarain hankintaohjelman (22.12. 983 §); 
muuttaa Nikkilän sairaalan potilaiden tuki-
yhdistyksen kanssa kanttiinitilojen laajenta-
mista koskevaa sopimusta (5.5. 388 §). Li-
säksi päätettiin suorittaa seuraavien huone-
tilojen vuokraaminen: Laakson sairaalan 
kahvio hra Sven Eklundille (19.5. 439 §), 
Auroran sairaalan portin vartijarakennukses-
sa sijaitseva kukkienmyyntipaikka rva Maire 
Viljaselle (29.6. 550 §), Hesperian sairaalan 
B-tornitalossa sijaitseva kahvio Wiener Café 
Oy:lle (1.9. 692 §), Laakson sairaalan hallin-
torakennuksessa sijaitseva kukkienmyynti-
kioski kukkakauppias Arvi Häiväaholle (15.9. 
719 §) ja Kivelän sairaalan kukkienmyynti-
paikka puutarhuri Helga Kaipaiselle (24.11. 
891 §). Laakson sairaalan kanttiinitilojen 
vuokrasopimus siirrettiin Helsingin Tuber-
kuloosiyhdistykselle 1.12. alkaen (24.11. 
900 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhalli-
tukselle mm. seuraavat hoitopaikkoja sekä 
sopimuksia ja poliklinikoita koskevat esi-
tykset: Kivelän sairaalan osaston 14.2. toi-
minnan jatkaminen (13.1. 36 §); ulkokunta-
laisten potilaiden hoitokustannusten kor-
vauksen periminen ulosottotoimin (10.2. 
113 §); sopimuksen tekeminen Sairaalaliiton 
kanssa Marian sairaalan poliklinikkatoimin-
nan tutkimisesta (10.2. 125 §); Hesperian 
sairaalan hoitopaikkaluvun vahvistaminen 
619:ksi ja puoliavoimien hoitoyksiköiden 
hoitopaikkaluvun vahvistaminen 176:ksi 1.5. 
alkaen sekä lääkintöhallituksen hyväksymi-
sen pyytäminen sairaalatoiminnan aloitta-
miselle em. sairaalan B-tornitalossa (24.3. 
270 §); ilmoituksen tekeminen lääkintöhalli-
tukselle Pukinmäen hoitokodin ja Piritan 
sairaalan toiminnan lakkaamisesta (24.3. 
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270 §); kroonikkopotilaiden dialyysihoidon 
lisääminen Marian sairaalan sisätautien osas-
tolla (19.5. 438 §); kaupungin yleissairaalain 
sairaalamaksujen korottaminen (29.7. 600 §); 
päiväsairaalaosastojen eräiden hoitomaksupe-
rusteiden vahvistaminen (4.8. 631 §); Marian 
sairaalan hyväksyminen sellaiseksi sairaa-
laksi, jossa saadaan suorittaa sterilointeja 
(27.10. 814 §) sekä sopimuksen tekeminen 
eräiden sairaalalääkäreiden kanssa yksityis-
vastaanottojen järjestämisestä sairaaloissa 
v:n 1971 aikana (10.11. 862 §). 

Valtionapua koskevat esitykset: Röykän 
sairaalan rakennuksen n:o 1 peruskorjaus-
suunnitelman lähettäminen lääkintöhallituk-
sen hyväksyttäväksi (17.4. 336 §); perushan-
kinnoista aiheutuvien kustannusten esittä-
minen otettavaksi valtionapua koskevaan 
yleiseen suunnitelmaan (5.5. 386 §); ennakko-
ilmoitusten lähettäminen lääkintöhallituksel-
le valtionavun saamiseksi sairaaloissa v. 1971 
suoritettavia uudisrakennus- ja peruskorjaus-
töitä sekä irtaimiston perushankintoja var-
ten (27.1. 71 §); valtionavun ennakon anomi-
nen kertomusvuoden käyttö- ja kunnossapi-
tokustannuksiin (13.1. 38-40 §, 10.3. 211 §, 
19.5. 441 §, 29.6. 547 §, 13.10. 785 §) sekä 
Auroran sairaalan hengityshalvauspotilaiden 
hoitokustannuksiin (17.4. 351 §, 4.8. 620 §, 
13.10. 779 §) ja valtionavun anominen v:n 
1969 lopullisiin käyttö- ja kunnossapitokus-
tannuksiin (7.4. 296-303 §, 5.5. 394 §, 19.5. 
425, 427, 429-431, 433 §, 16.6. 517, 526 §). 

Muista esityksistä mainittakoon: Kivelän 
sairaalan rakennuksen n:o IX sähkölaitteiden 
uusiminen (27.1. 69 §); huonetilojen osoitta-
minen sairaaloiden keskusarkistoa varten 
(10.2. 123 §); yhteistyöelimen asettaminen 
tutkimaan lapsipotilaiden pitkäaikaishoidon 
järjestämistä (17.4. 338 §); kiinteistön Pie-
tarinkatu 6 luovuttaminen käytettäväksi psy-
kiatrisen huoltotoimiston potilaiden kokeilu-
luontoisena suojatyöpaikkana ja avohoidon 
kerhotoimintakeskuksena (16.6. 534 §); sai-
raalasta varoittavien liikennemerkkien pys-
tyttäminen Sibeliuksen- ja Välskärinkadulle 

(15.9. 722 §); Nikkilän sairaalan osastolääkä-
rien viransijaisina toimivien lääketieteen kan-
didaattien palkkaetujen vahvistaminen (10. 
11. 843 §) sekä Piritan sairaalan kiinteistön 
siirtäminen kiinteistöviraston hallintaan 1.1. 
1971 alkaen (22.12. 979 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kaupungin-
hallitukselle lausuntoja, jotka koskivat mm. 
seuraavia asioita: Orimattilan ja Keravan 
kuntien tiedustelua Kellokosken sairaalan 
hoitopaikkojen luovuttamisesta (10.3. 196 §); 
suunnitelmaa kaupungin pohjoisen alueen 
psykiatrisen sairaanhoidon järjestämisestä 
(7.4. 305 §); sairasosastojen perustamista So-
fianlehdon vastaanottokotiin (17.4. 339 §); 
tuberkuloosin hoitoon tarvittavien hoito-
paikkojen lukumäärää (18.8. 660 §); Auroran 
sairaalan hyväksymistä kuolleen henkilön 
kudosten käyttämisestä sairaanhoidollisiin 
tarkoituksiin tarkoitetuksi sairaalaksi (15.9. 
724 §); Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
esitystä huumausainehuollon tehostamisesta 
(24.11. 893 §); potilaan ottamista sairaalaan 
koskevaa lääkintöhallituksen kirjelmää 
(24.11. 905 §) sekä Nikkilän sairaalan perhe-
hoitopotilaista hoitokodin pitäjille suoritetta-
vien hoitomaksujen korottamista (22.12. 
972 §). 

Vielä annettiin kaupunginhallitukselle mm. 
seuraavia rakennusasioita koskevia lausunto-
ja: Nikkilän sairaalan rakennuksen n:o 32 
peruskorjauksen luonnospiirustukset ja pää-
piirustukset (27.1. 79 §, 18.8. 670 §); Itäisen 
lääkäriaseman louhintatöiden aloittaminen 
(10.2. 130 §); Auroran sairaalan keittiötoi-
minnan uudistamista koskeva suunnitelma 
(17.4. 333 §); Sipoon kunnan ja Nikkilän sai-
raalan yhteisen jätevedenpuhdistamon suun-
nitelma (8.12. 952 §) sekä Hyrylä-Kullon 
maantien rakentaminen (22.12. 976 §). 

Muista lausunnoista mainittakoon seuraa-
vien yhdistysten avustusanomuksia koske-
vat: Ylioppilasterveysyhdistyksen (7.4. 311 §) 
sekä Reumaliiton, Vanhainsuojelun Keskus-
liiton, Suomen Mielenterveysseuran, Syöpä-
säätiön, Samfundet Folkhälsan i svenska 
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Finland -yhdistyksen ja Sydäntautiliiton 
(4.8. 607, 609, 610, 613, 614 §, 18.8. 675 §); 
Tuberkuloosipiirien Liiton ohjesääntöluonnos 
(13.1. 30 §); Helsingin kaupungin hoitolaitos-
ten työpukukomitean ja hoitolaitosten työ-
pukujen ja niiden eri osien malleja käsittele-
vän komitean mietintö (10.3. 223 §); kotisai-
raanhoitajien sairaalaharjoittelua koskeva 
terveydenhoitolautakunnan esitys (24.3. 254 
§); sairaalalääkäreille tarkoitettujen koulutus-
tilaisuuksien järjestämistä koskeva Suomen 
Lääkäriliiton kirjelmä (7.4. 316 §); Nikkilän 
sairaalan peltojen vuokraaminen (17.4. 350 
§); hoito- ja huoltolaitosten sairaala- ja hoito-
apulaisille maksettavaa pukukorvausta kos-
keva Kunnallisten työntekijäin ja viranhal-
tijain yhteisjärjestön esitys (19.5. 436 §); 
geriatrian opetuksen sisällyttäminen Helsin-
gin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 

opetusohjelmaan (2.6. 486 §); Helsingin Ilma-
ja melutoimikunnan I osamietintö (16.6. 
518 §); lisätilojen järjestäminen Helsingin 
yliopiston oikeuslääketieteen laitokselle (16.6. 
527 §); valtuustoaloite ruotsinkielisen radio-
ohjelman kuuntelumahdollisuuden järjestä-
miseksi sairaaloissa ja huoltolaitoksissa ole-
ville potilaille (16.6. 528 §); henkilökunnan 
terveydenhuoltoa koskeva terveydenhoito-
lautakunnan esitys (29.6. 574 §); kaupun-
gin vuositilintarkastajien kertomus v:n 1969 
tilintarkastuksesta ja kiinteän omaisuuden 
tarkastajien kertomus samalta vuodelta (1.9. 
695, 696 §) sekä sosiaalihoitajien pätevyys-
vaatimuksia ja palkkausta koskeva Sosiaali-
työntekijäin Liiton kirjelmä (22.12. 965 §). 

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