
12. Sairaalalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Sairaalalautakunnan kokoonpano v. 1971 
oli muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että jäseniksi siht. Anna-Liisa Kuitti-
sen ja lääninkätilö Leena Valvanteen tilalle 
tulivat tarkast. Kare Härmä ja pääluott. 
mies Kerttu Ora. 

Lautakunnan pöytäkirjojen pykälien luku 
oli kertomusvuonna 1 050 ja kokouksia oli 
kaikkiaan 23. Hallintojaoston pöytäkirjojen 
pykäläluku oli 2 196 ja kokouksia oli kaik-
kiaan 44. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon seuraavien hoitopaik-
koja ja -maksuja ym. koskevien sopimusten 
tekeminen: Reumaliiton kanssa tukimaksun 
suorittamisesta Kangasalan kuntouttamis-
laitoksessa hoidettavista helsinkiläispotilaista 
(2.2. 89 §), Vanhainsuojelun keskusliiton 
kanssa vanhusten poliklinikan ylläpidosta 
(2.2. 90 §) sekä eräiden sairaalalääkärien 
kanssa yksityisvastaanottojen järjestämises-
tä sairaaloissa (16.2. 145 §); lisäksi lautakun-
ta päätti suostua siihen, että eräitä ulkokun-
talaisia potilaita saadaan ottaa hoidettaviksi 
kaupungin sairaaloihin (16.2. 155 §, 2.3. 186 
§, 30.3. 305 §, 27.4. 396 §, 11.5. 440 §, 25.5. 
464 §, 10.8. 660 §, 5.10. 816 §, 16.11. 920 §, 
30.11. 942 §). Vielä päätettiin kaupungin sai-
raalain eräiden osastojen pitämisestä suljet-
tuina muutamien viikkojen aikana kesäkuu-
kausina (30.3. 301 §, 13.4. 328 §, 8.6. 534 §, 
10.8. 621, 659 §, 24.8. 719 §). 

Lautakunta päätti oikeuttaa eräät sai-

raalat sijoittamaan laitoksiinsa oppilaita 
käytännölliseen harjoitteluun ym. (2.2. 92 
§, 2.3. 178 §, 16.3. 232, 252 §) sekä hyväksyä 
sairaanhoitaja- ja mielisairaanhoitajaoppi-
laille annettavan psykiatrisen sairaanhoidon 
käytännön opetuksen järjestämisen Hes-
perian sairaalassa (2.2. 97 §, 25.5. 468 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: sairaala-
lautakunnan ja sen alaisten laitosten v:n 
1972 talousarvioehdotusta käsittelevän jaos-
ton asettaminen (16.3. 242 §); tilapäisen jaos-
ton asettaminen valmistelemaan kysymystä 
apteekkitavarain hankintapaikkojen vahvis-
tamisesta v:ksi 1972 (16.11. 916 §) sekä Laak-
son sairaalan edustajan nimeäminen lääke-
neuvottelukunnan varajäseneksi (25.5. 471 
§, 21.9. 782 §); edelleen lautakunta päätti: 

hyväksyä noudettaviksi kertomusvuoden 
hankintaohjeet ja kalustonhankintarajat 
(19.1. 41 §); oikeuttaa sairaalaviraston jär-
jestämään »Sairaalan tiedotuspäivä 71» -ni-
misen tilaisuuden (2.2. 100 §); jatkaa Laakson 
sairaalan kahvion vuokrasopimusta Sven 
Eklundin kanssa (8.6. 520 §) sekä antaa vuok-
ralle seuraavat huonetilat: Malmin sairaalan 
kukkienmyyntipaikka horton. Sisko Joki-
selle (16.11. 910 §) ja Lauttasaaren yhteis-
koulun voimistelusali verovirastolle (30.11. 
937 §). Lisäksi Auroran sairaala oikeutettiin 
tekemään kylmäkaasuntinlaitteiston vuok-
rausta koskeva sopimus Aga Oy:n kanssa 
(30.11. 938 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhal-
litukselle mm. seuraavat hoitopaikkoja sekä 
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sopimuksia ja poliklinikoita koskevat esi-
tykset: Nikkilän sairaalan sairaansijaluvun 
vahvistaminen 900:ksi 1.2. lukien (19.1. 37 §); 
240 m2:n suuruisten huoneistotilojen vuok-
raaminen Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
uudisrakennuksesta Sibeliuksenk. 6-8 (2.2. 
109 §); päivystyspoliklinikkatoiminnan aloit-
taminen Koskelan sairaskodissa (30.3. 295 
§); ulkopuolisten lääkärien palkkaaminen päi-
vystystehtäviin Auroran, Malmin ja Marian 
sairaalain kirurgian ja sisätautien osastoille 
kertomusvuoden ja v:n 1972 aikana (30.3. 
304 §, 16.11. 921 §); Marian sairaalan päivys-
tysosastolla ilmenneiden epäkohtien korjaa-
minen (27.4. 379 §); sopimuksen tekeminen 
Helsingin Lääkäriyhdistyksen kanssa lää-
kärien kotikäyntipäivystyksen järjestämises-
tä 1.1.1972 lukien (29.6. 556 §); talossa 
Kotkankatu 14-16 sijaitsevien Hyvösen las-
tenkodin käytöstä vapautuvien tilojen vuok-
raaminen psykiatrisen huoltotoimiston käyt-
töön (29.6. 582 §); Hesperian sairaalan sai-
raansijaluvun lisääminen tilapäisesti 635:ksi 
ja puoliavoimien hoitopaikkojen 186:ksi 1.9. 
lukien (10.8. 641 §); Virkamiesliiton kanssa 
tehty sopimus Ahtelan lomakodin käyttämi-
sestä kaupungin sairaalain toipilaskotina 
(7.9. 755 §); talon Toinen linja 10 luovuttami-
nen psykiatrisen huoltotoimiston asuntola-
käyttöön (7.9. 764 §); talosta Alppikatu 1 
-Ensi linja 11 vapautuneiden huonetilojen 
ottaminen Hesperian sairaalan käyttöön avo-
hoidon toimintaterapia- ja kerhotoimintati-
loina (5.10. 806 §); sopimuksen tekeminen 
Boijen sairaalan kanssa 10 sairaansijan vuok-
raamisesta Marian sairaalan käyttöön 1.1. 
1972 lukien (5.10. 814 §); Lauttasaaren osas-
toa koskeva perustamis- ja toimintasuunni-
telma (5.10. 815 §); eräiden sairaalalääkärien 
oikeuttaminen järjestämään yksityisvastaan-
ottoja kaupungin sairaaloissa (16.11. 907 
§) sekä lastenpsykiatrisen päivähoitotoimin-
nan aloittaminen Auroran sairaalassa (14.12. 
991 §). 

Valtionapua koskevat esitykset: Auroran 
sairaalan lastenpsykiatrian osastorakennuk-

sen luonnospiirustusten lähettäminen lääkin-
töhallituksen hyväksyttäväksi (29.6. 559 §); 
Röykän sairaalan keittiörakennuksen kus-
tannusten esittäminen otettavaksi valtion-
apua koskevaan yleiseen suunnitelmaan (11.5. 
431 §); ennakkoilmoitusten lähettäminen lää-
kintöhallitukselle valtionavun saamiseksi sai-
raaloissa v. 1972 suoritettavia uudisrakennus -
ja peruskorjaustöitä sekä irtaimiston perus-
hankintoja varten (2.2. 115 §); valtionavun 
ennakon anominen kertomusvuoden käyttö-
jä kunnossapitokustannuksiin (19.1. 10, 19, 
20 §, 16.3. 231 §, 10.8. 645 §, 5.10. 819 §) 
ja Auroran sairaalan hengityshalvauspotilai-
den hoitokustannuksiin (19.1. 22 §, 27.4. 
368 §, 10.8. 668 §, 19.10. 855 §) sekä valtion-
avun anominen v:n 1970 lopullisiin kustan-
nuksiin (30.3. 281-284 §, 13.4. 317-320 §, 
27.4. 367 §, 8.6. 518, 521, 522, 524, 525 §, 
29.6. 554 §). 

Rakennusasioita koskevat esitykset: Itäi-
sen lääkäriaseman tontin siirtäminen sai-
raalalautakunnan hallintoon (2.2. 117 §); 
psykiatrisen huoltotoimiston sijoittaminen 
uudisrakennukseen Sibeliuksenk. 6-8 (13.4. 
336 §); Marian sairaalan ensiapuaseman laa-
jentaminen (27.4. 380 §) sekä Itäisen lääkä-
riaseman varavoimakoneen asentaminen Ma-
rian sairaalaan (29.6. 561 §). 

Muista esityksistä mainittakoon: kaupun-
gin väestön yleisen pienoisröntgenkuvauksen 
toimeenpaneminen (16.3. 240 §); viisijäseni-
sen tilapäisen jaoston asettaminen tutkimaan 
ja valmistelemaan sairaalaviraston organi-
saation ja ohjesäännön uusimista (30.3. 285 
§); Hesperian sairaalan B-tornitalon kuuden 
vuodeosaston henkilökunnan oikeuttaminen 
käyttämään värillisiä suojavaatteita (30.11. 
939 §) sekä Kivelä-Hesperian sairaalain juh-
lasalin ja kerhohuoneen käytöstä annettujen 
ohjeiden muuttaminen (14.12. 994 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kaupungin-
hallitukselle lausuntoja, jotka koskivat mm. 
seuraavia asioita: kunnallisen ensiapupalve-
lun tehostamista koskevaa valtuustoaloi-
tetta (19.1. 43 §); hengityshalvauspotilaita 
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koskevan tutkimuksen suorittamista (19.1. 
47 §); Marian, Malmin ja Meilahden sairaalain 
kirurgian osastojen helsinkiläispotilaiden jo-
noja koskevaa tutkimustulosta (16.3. 251 
§, 2.11. 894 §); hoitopaikkojen varaamista 
helsinkiläisille Kellokosken sairaalan nuori-
sopsykiatriselta ja lastenpsykiatriselta osas-
tolta (30.3. 298 §); liikenneonnettomuuksien 
sairaanhoidolle ja yhteiskunnalle aiheutta-
mia kustannuksia (27.4. 374 §); lastenpsykiat-
rian alalla perustettavia apulaislääkärin vir-
koja koskevaa lääkintöhallituksen kirjel-
mää (11.5. 427 §); sopimuksen tekemistä kau-
pungin ja Helsingin Yliopiston kesken Laak-
son sairaalan yhden osaston käyttämisestä 
yliopisto-osastona ja kliinisen epidemiologian 
opetuksen järjestämisestä Auroran sairaa-
lassa (11.5. 437 §); päivystystoiminnan järjes-
tämistä Koskelan sairaskodissa (25.5. 483 
§); Helsingin mlk:n kunnanhallituksen esi-
tystä Auroran ja Laakson sairaalan sairaan-
sijojen käyttösopimuksen uusimisesta (29.6. 
580 §); Vartiokylän Naiset -yhdistyksen kir-
jettä sairaankuljetusauton päivystämisen jär-
jestämisestä itäiselle alueelle (24.8. 716 §); 
valtuustoaloitetta sairaalakeskuksen lääkä-
rivälityksessä ilmenneistä puutteista (24.8. 
722 §); komitean tai toimikunnan asettamis-
ta suunnittelemaan nuoria, päihtyneinä ta-
vattuja henkilöitä hoitavan selviämisase-
man perustamista kaupunkiin (24.8. 724 §); 
neuvottelujen aloittamista kaupungin sai-
raalapaikkojen luovuttamisesta Espoon 
kauppalalle Helsingin yliopistollisesta kes-
kussairaalasta (24.8. 731 §); Hyvösen lasten-
kodilta vapautuvan huoneiston käyttöä (7.9. 
763 §); erikoissairaanhoitajan viran perusta-
mista Hesperian sairaalaan mielenterveys-
lääkkeiden käytön ym. seuraamista varten 
(21.9. 780 §); psykiatrisen avohoidon kehittä-
mistä koskevaa lääkintöhallituksen kirjel-
mää (2.11. 898 §) sekä poikkeusolojen sai-
raalajärjestelmän suunnittelua (30.11. 952 §). 

Edelleen annettiin kaupunginhallitukselle 
mm. seuraavia rakennusasioita koskevat lau-
sunnot: yleiskaavaehdotus osalle 17. kaupun-

ginosaa (Pasila) (2.2. 94 §); Laakson sairaa-
lan itäiseen potilasrakennukseen väliaikai-
sesti sijoitettavien laboratoriotilojen piirus-
tusten hyväksyminen (30.3. 277 §); Auroran 
sairaalan keittiön peruskorjaustyön pääpii-
rustusten hyväksyminen (27.4. 381 §, 10.8. 
674 §); Itäisen lääkäriaseman erään auto-
paikkatontin osoittaminen sairaalalautakun-
nan hallintoon (25.5. 477 §); Malmin-Tapa-
nilan - Pukinmäen - Puistolan ns. ensimmäi-
sen asteen yleiskaavaehdotus (25.5. 479 §); 
Auroran sairaalan lastenpsykiatrian osasto-
jen luonnospiirustuksien hyväksyminen (29.6. 
559 §); Marian sairaalan leikkausosastojen 
muutostyön pääpiirustukset (10.8. 635 §); 
pohjaveden ottaminen Nikkilän sairaalan tar-
peisiin (10.8. 670 §); Marian sairaalan polikli-
nikan kahvikioskin pääpiirustusten hyväksy-
minen (5.10. 798 §); Itäisen lääkäriaseman toi-
minnallinen suunnitelma ja huonetilaohjel-
ma (2.11. 899 §); Laakson sairaalan läntisen 
potilasrakennuksen I portaan hissin perus-
korjaus (16.11. 909 §) sekä Auroran sairaa-
lan sairaalakaasu- ja sähkökeskuksen sijoit-
tamista rakennukseen n:o 2 koskevien pää-
piirustusten hyväksyminen (30.11. 936 §). 

Muista lausunnoista mainittakoon seuraa-
vien yhdistysten avustusanomuksia koskevat: 
Ylioppilasterveysyhdistyksen, Reumaliiton, 
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland, 
Vanhainsuojelun keskusliiton, Syöpäsäätiön, 
Helsingin Diakonissalaitoksen, Mielenterveys-
ja kehitysvamma-alan liiton Nikkilän osas-
ton, Suomen Mielenterveysseuran ja Suomen 
Sydäntautiliiton (30.3. 293 §, 10.8. 628-630, 
637, 639, 640, 644, 669 §); lisäksi seuraavia 
asioita koskevat lausunnot: kuntosalien ilmai-
sen käyttömahdollisuuden saamista klinikan 
potilaille tarkoittava HYKS:n psykiatrisen 
klinikan ylilääkärin kirje (19.1. 26 §); Nik-
kilän sairaalan perhehoitajien toimesta ta-
pahtuvaan potilaiden kuljetukseen liittyvät 
järjestelyt (19.1. 27 §); virkaholhoustoimen 
järjestäminen Helsingissä (19.1. 48 §); ravit-
semusterapeutin viran perustamista kaupun-
gin sairaaloihin koskeva valtuustoaloite (2.2. 
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95 §); Nikkilän sairaalan potilaiden matkojen 
tukemista kaupungin toimesta sekä ilmais-
kuljetuksen järjestämistä Nikkilän ja Röy-
kän sairaalain potilaiden omaisille koskevat 
valtuustoaloitteet (16.3. 243, 244 §); rikok-
sesta syytettyjen mielentilatutkimuksen suo-
rittamista Nikkilän sairaalassa koskeva lää-
kintöhallituksen kirje (13.4. 332 §); Helsin-
gin kaupungin kiinteän omaisuuden tarkasta-
jien kertomus v:lta 1970 (11.5. 428 §); Kive-
län sairaalan turvallisuuslupa-anomus (8.6. 
532 §); pysyväisluontoisen päihdeneuvottelu-

kunnan asettaminen (10.8. 616 §); Ensiapu-
ja sairaankuljetuskomitean mietintö (24.8. 
714 §); v:n 1972 talousarvioon tarvittava 
määräraha sydänambulanssitoimintaa var-
ten (24.8. 718 §); Helsingin kaupungin säi-
läin asiakaskortti (2.11. 897 §) sekä yleisen 
virkaehtosopimuksen edellyttämän yötyöra-
joituksen toteuttaminen (16.11. 917 §). 

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