
11. Terveyslautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Terveydenhoitolautakunnan (9 jäsentä) lo-
petettua toimintansa 1.4.1972 kaupunginval-
tuusto asetti samasta päivästä lukien vuoden 
loppuun saakka 11-jäsenisen terveyslauta-
kunnan ja määräsi sen toimimaan jakautu-
neena yleiseen osastoon ja valvontaosastoon. 
Lautakunnan puheenjohtajana toimi valtio-
tiet.maist. Maija Saari ja kokoonpano oli v. 

— terveydenhoitolautakunta 
— terveyslautakunta 

» , yleinen osasto . . . . , 
» , valvontaosasto 

Yhteensä 

Kirjeitä lähetettiin kertomusvuonna 686. 

Terveyskeskus 

Avosairaanhoidon alaan kuuluvat asiat. 
Lautakunta päätti kertomusvuonna mm. ja-
kautumisestaan terveydenhuolto- ja val-
vontajaostoiksi v:n 1973 talousarvioehdo-
tuksen yksityiskohtaista käsittelyä varten 
(8.3. 297 §), kansanterveyslain voimaantulos-
ta aiheutuvista toimenpiteistä (30.3. 428 §), 
terveyskeskuslääkärien päivystys- ja varalla-
olovelvollisuudesta (6.9. 1082 §), avosairaan-
hoidon avustavan henkilökunnan velvoitta-
misesta osallistumaan toistaiseksi vastaan-

1972 muuten sama kuin edellisenä vuonna, 
paitsi että uusiksi jäseniksi tulivat yliassist. 
Olli Ojala ja kaupp. Tuomas Kuivanen. Kau-
punginhallituksen edustajana lautakunnassa 
oli edelleen apul.kaup.joht. Aarne Leskinen 
ja sihteerinä varat. Erik Wirén. 

Lautakunnan työmäärää kertomusvuonna 
kuvaavat mm. seuraavat luvut: 

kokouksia pöytäkirjojen pykälien 
lukumäärä numerointi 

8 429 1— 429 
25 662 1— 662 
19 149 1001—1149 
19 553 1501—2053 
71 1 793 

otto- ja varallaolopäivystykseen (13.9. 1091 
§), kansanterveystyön toimintasuunnitelman 
hyväksymisestä viisivuotiskaudelle 1973— 
1977 (27.9. 367 §) sekä Kallion virastotalon 
päivystysvastaanoton toiminnallisen suunni-
telman hyväksymisestä (27.9. 1098 §). 

Kaupunginhallitukselle tehdyt esitykset 
koskivat mm. seuraavia asioita: yleislääkäri-
tasoisen avosairaanhoidon päivystystoimin-
nan järjestämistä (9.2. 179 §), Töölön viras-
totalon aluelääkärien yhteisvastaanottotilo-
jen laajentamista (23.2. 256 §), tilojen varaa-
mista Konalaan rakennettavasta talosta nel-
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jän aluelääkärin yhteisvastaanottoa, sairaan-
hoitoasemaa ja laboratoriota varten (8.3. 
328 §), toimintasuunnitelmaa v:lle 1972 ja 
viisivuotiskaudelle 1973—1977, ohjesääntöä 
(6.9. 322 §) sekä ulkopuolisten lääkäreiden 
palkkaamista terveyskeskukseen kotikäynte-
jä suorittamaan (8.11. 1121 §). 

Kaupunginhallitukselle annettiin lausunto 
mm. aikuisväestön terveystarkastustoimin-
nan aloittamisesta v. 1973 (11.10. 1106 §). 

Terveysneuvonnan toimintaa koskeneista 
lautakunnan päätöksistä mainittakoon seu-
raavat: terveydenhoitoviraston palveluksessa 
olevien kätilöiden velvoittaminen suoritta-
maan kotikäyntejä sellaisten potilaiden luo-
na, joille on tehty raskauden keskeytys (9.2. 
173 §); kartoittavan äitiysneuvolatutkimuk-
sen suorittaminen odottavien äitien ham-
paiston kunnon ja hoidon tarpeen selvittä-
miseksi (8.3. 336 §); ehkäisyneuvontakokei-
lun toteuttaminen Kantakaupungissa (13.12. 
557 §) sekä runko-ohjelman hyväksyminen ja 
henkilöasiainkeskuksen koulutusosaston toi-
mipaikkakoulutuksen järjestäminen tervey-
denhoitoviraston alaiselle henkilökunnalle 
(20.12. 605 §). 

Kouluterveydenhuollon toimintaa koskevis-
ta lautakunnan päätöksistä mainittakoon ter-
veydenhoitoviraston oikeuttaminen suoritta-
maan aluelääkäreiden tutkimuksiin lähetet-
tyjen koulutapaturman uhriksi joutuneiden 
oppilaiden tutkimus- ja hoitokustannukset 
(8.3. 341 §); ammattioppilaitosten terveyden-
hoitajien virkojen siirtäminen terveyskeskuk-
seen (8.11.1125 §) sekä kansakoulujen silmä-, 
korva- ja foniatrisen poliklinikan toiminnan 
jatkaminen valtionapuun oikeutettuna v. 1973 
(13.12. 597 §). 

Kaupunginhallitukselle tehtiin esitys mm. 
kouluterveydenhoidon ja -hammashoidon ra-
tionalisointitutkimukseen tarvittavan määrä-
rahan varaamisesta (23.2. 261 §). 

Hammashuolto. Lautakunta teki päätöksen 
mm. kouluhammashoitolaitoksen liittämises-
tä terveydenhoitoviraston terveyskeskuksen 

osatoimintaan v:sta 1973 alkaen (13.12. 558 

Kaupunginhallitukselle tehtiin mm. seu-
raavia asioita koskevat esitykset; kouluham-
mashoitolaitoksen henkilöstön työajan muut-
taminen (23.2. 212 §) ja hammasharjojen 
hankkiminen kansakoulujen ensimmäisten ja 
toisten luokkien oppilaille (6.9. 1086 §). 

Terveysolojen valvonta 

Terveysolojen valvonnan alaan liittyvät lau-
takunnan päätökset koskivat mm. Hanasaa-
ren ympäristön teollisuusalueen melu- ja il-
mansaastumisongelmaa (12.1. 23 §), Hel-
singin yliopiston teollisuusjätevesien johta-
mista kaupungin yleiseen viemärilaitokseen 
(22.3. 372 §), ammattientarkastustoimiston 
määräämistä ryhtymään toimenpiteisiin tans-
siravintoloiden henkilökunnan ja muusikko-
jen saattamiseksi lääkärintarkastuksiin (20.9. 
1842 §), ikkunattomien työhuoneiden raken-
tamista vain tarpeen vaatiessa (18.10. 1901 §) 
sekä yleisen rottien hävittämisen toimeen-
panemista (4.10. 398 §). 

Kaupunginhallitukselle tehtiin mm. myr-
kyllisten jätteiden hävittämistä ja jätehuolto-
kysymystä koskeva esitys (14.6. 1668 §). 

Tartunnantorjunnan toimintaa koskevista 
lautakunnan päätöksistä mainittakoon ter-
veydenhoitoviraston v:n 1973 rokotussuun-
nitelman hyväksyminen ja sen lähettäminen 
edelleen Uudenmaan lääninhallituksen so-
siaali- ja terveysosastolle vahvistettavaksi 
(27.9. 379 §). 

Sukupuolitautien poliklinikan toimintaa 
koskevista lautakunnan päätöksistä mainitta-
koon vastaanottoaikojen muuttaminen (23.2. 
214 §). 

Elintarvikkeiden valvonta 

Elintarvikkeiden valvontaan liittyvistä lau-
takunnan päätöksistä mainittakoon kukkien, 
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kukkamullan ja kukkalannoitteiden myynnin 
ja pakkaamisen määrääminen suoritettavaksi 
elintarvikeliikkeissä riittävästi erillään elin-
tarvikkeista (8.11. 511 §). 

Kaupunginhallitukselle tehdyt esitykset 
koskivat mm. toimikunnan asettamista sel-

vittämään torien jätteenkuljetusta (26.1. 105 
§) ja sopimuksen tekemistä Eläinlääketieteel-
lisen korkeakoulun kanssa pieneläinsairauk-
sien hoidosta, eläinlääkäripäivystyksestä sekä 
talteenotettujen pieneläinten hoidosta (23.8. 
1799 §). 
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