
11. Terveydenhoitolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Terveydenhoitolautakunnan kokoonpano v. 
1971 oli sama kuin edellisenä vuonna. 

Lautakunta kokoontui vuoden aikan 30 
kertaa. Kokouspöytäkirjojen pykälien luku-
määrä oli 1 766 ja lähetettyjen kirjelmien 
lukumäärä 689. 

Tartunnantorjunnan alaan kuuluvista lau-
takunnan päätöksistä mainittakoon: tervey-
denhoitovirasto oikeutettiin ryhtymään vä-
littömästi toimenpiteisiin uimaloiden sulke-
miseksi siinä tapauksessa, että esiintyisi nor-
maalia enemmän infektioita, joiden voitiin 
otaksua leviävän uimavesien välityksellä 
(26.5. 793 §). 

Terveysolojen valvonnan alaan kuuluvista 
lautakunnan päätöksistä mainittakoon: lupa-
ehtoihin liitettyjen määräysten antaminen 
talous- ja juomaveden myyntiä harjoittavil-
le yrityksille (13.1. 35 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koski-
vat: Tuusulan joen ja Keravan joen vesistö-
alueen jätevesien käsittelyä ja johtamista 
tutkineen toimikunnan laatimaa selvitystä 
(5.5. 621 §), eräitä asunnottomien alkoholis-
tien aiheuttamia haittoja (27.10. 1409 §) 
sekä yleisten töiden lautakunnan liete jaos-
ton mietintöä I (15.12. 1638 §). 

Lisäksi lautakunta käsitteli 60 valitusta, 
jotka koskivat roskanpolttouunien tms. ym-
päristössä asuville aiheuttamaa savu- tai 
nokihaittaa sekä 42 valitusta, jotka kos-
kivat erilaisista syistä aiheutunutta melu-
haittaa. 

Elintarvikkeiden valvonnan alaan kuulu-
vista lautakunnan päätöksistä mainittakoon: 
pysyväismääräyksen antaminen helposti pi-
laantuvien elintarvikkeiden kuljetuksesta 
lämpimänä vuodenaikana (13.1. 73 §) sekä 
Antiscal-hiustenhoitoöljyn asettaminen tois-
taiseksi valmistus- ja myyntikieltoon kau-
pungin alueella (13.10. 1363 §). Esitys kau-
punginhallitukselle koski eräiden naapuri-
kuntien kanssa tehtyä sopimusta maito- ja 
muiden elintarvike- sekä vesinäytteiden tut-
kimisesta kaupungin laboratorioissa (5.5. 
681 §). 

Lausunto kaupunginhallitukselle koski 
uuden sopimuksen tekemistä Espoon kaup-
palan kanssa elintarvikkeiden tutkimisesta 
kaupungin laboratorioissa kertomusvuoden 
aikana (5.5. 680 §). 

Lautakunta myönsi elintarvikeliikkeille 
erilaisia myyntilupia yhteensä 48. 

Terveydenhuollon alaan kuuluvista lauta-
kunnan päätöksistä mainittakoon esitysten 
tekeminen kaupunginhallitukselle: 

syöpätautien varhaistoteamista koskevan 
joukkotarkastuksen suorittamisesta kerto-
musvuonna (13.1. 58 §), terveydenhoitolauta-
kunnan ja -viraston johtosääntöjen muutta-
misesta (5.5. 616 §), ylilääkärin ja lääkärin-
sihteerin palkkaamisesta virastoon valmiste-
lemaan aikuisväestön terveystarkastustoi-
mintaa (26.5. 798 §) sekä toimenpiteisiin 
ryhtymisestä vanhusten ja invalidien kylve-
tysmahdollisuuksien tehostamiseksi (10.11. 
1490 §). 
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Lausunnot kaupunginhallitukselle koski-
vat terveydenhoitolautakunnan ja sairaala-
lautakunnan asettaman, päivystystoimintaa 
tutkineen työryhmän mietintöä (21.4. 583 
§), yleislääkäripäivystyksen järjestämistä lää-
käreiden yhteisvastaanottopisteissä (21.4. 584 
§), maksu- ja taksakomitean mietintöä (26.5. 
766 §), kotiaputoiminnan kehittämistä kos-
kevaa valtuustoaloitetta (24.11. 1564 §), 
Itäisen sairaalan toiminnallista suunnitelmaa 
ja huonetilaohjelmaa (15.12. 1637 §), sairaa-
lain asiakaskorttia koskevaa valtuustoaloi-
tet ta (15.12. 1642 §) sekä kaupungin aikuis-
väestön terveystarkastuskomitean mietintöä 
(29.12. 1652 §). Lastentarhainlautakunnalle 
annettu lausunto koski Lastentarhaopettaja-
yhdistyksen aloitetta henkilökunnan lääkä-
rin viran perustamiseksi lastentarhoihin (26.5. 
797 §). 

Äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan kuulu-
via asioita olivat mm.: suunnitelmien teke-
minen ravitsemusta ja kotitalouteen liitty-
viä kysymyksiä selvittävien tilaisuuksien 
järjestämiseksi äitiys- ja lastenneuvoloissa 
(13.1. 59 §) sekä 1 200 äitiä tai isää koskevan 
mielipidetutkimuksen suorittaminen lasten-
neuvolatoiminnasta (10.11. 1488 §). Esitys 
kaupunginhallitukselle koski huoneiston 
vuokraamista Väärämäen alueelta lasten-
neuvolatoimintaa varten (30.6. 955 §). 

Aluelääkäri- ja kotisairaanhoitotoimintaan 
kuuluvia asioita olivat mm.: työryhmän ni-
meäminen aluelääkärien yhteisvastaanottoja 
koskevan tutkimuksen suorittamiseen (21.4. 
585 §). Esitykset kaupunginhallitukselle kos-
kivat Jakomäen aluelääkäreiden yhteisvas-
taanoton laajentamista (5.5. 652 §), huo-
neiston hankkimista Laajasalosta neljän 
aluelääkärin yhteisvastaanoton sekä sairaan-
hoitoaseman perustamista varten (27.10. 
1429 §) sekä Pasilan terveyskeskuksen suun-
nittelua (27.10. 1431 §). Lausunto kau-
punginhallitukselle koski huoneiston vuok-
raamista Lauttasaaresta aluelääkärien yh-

teisvastaanottotiloja varten (10.3. 342 §). 
Kouluterveydenhoidon alaan kuuluvi sta 

asioista mainittakoon: terveydenhoitovi ras-
ton kouluterveydenhoito-osaston koulu lää-
kärien palkkauksen tarkistaminen ( 10.2. 
226 §) sekä kouluylilääkärin ja kouluham mas-
hoitolaitoksen ylilääkärin laatimien te rvey-
denhoidon ja hammashoidon järjestä mistä 
peruskoulussa koskevien suunnitelmie n lä-
hettäminen kaupungin koulusuunnitt eluko-
mitealle (10.3. 351 §). Esitys kouluhallituk-
selle koski yleiskirjeen laatimista ohjeiksi 
kouluille oppilaitten jalkineiden käytöstä 
koulutiloissa (27.1. 140 §). Lausunnot kau-
punginhallitukselle koskivat terveydenhoito-
viraston kouluterveydenhoito-osaston koulu-
hoitajien ja kouluhammashoitolaitoksen työ-
aikajärjestelyä (27.1. 145 §), kahden puheen-
opettajan viran perustamista ja kansakou-
lujen sairas- ja tapaturmakuljetusten maksa-
mismenettelyn uudelleenjärjestämistä kos-
kevia valtuustoaloitteita (24.3. 438, 439 §) 
sekä huoltoavun saajien hammashoidon jär-
jestämistä koskevaa kaupunginhallituksen 
j är j estely toimiston tutkimus suunnitelmaa 
(7.4. 513 §). Koulutapaturmien korvaamista 
koskevissa asioissa lautakunta teki 54 pää-
töstä. 

Muita asioita. Lautakunta esitti perustetta-
vaksi 79 tilapäistä ja 2 työsuhteista virkaa 
1.1.1972 alkaen (12.5. 686 §). 

Huoneistoja hyväksyttiin seuraavasti: 182 
liike-, myymälä- tai varastohuonetta sekä 
40 yksityistä lasten päivähoitopaikkaa käy-
tettäväksi ko. tarkoituksiin. Lautakunta 
antoi puoltavan lausunnon 22 yksityisen 
sairaanhoito- ja tutkimuslaitoksen hyväksy-
misestä. 

Rakennusasioissa annettiin 174 lausuntoa 
asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotuk-
sista sekä julkisia rakennuksia koskevista 
piirustuksista. Lausunto kaupunginhallituk-
selle koski rakennusjärjestyksen muutosehdo-
tusta (29.12. 1650 §). 
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