
12. Sairaalalautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Sairaalalautakunnan puheenjohtajana toimi 
edelleen lääk.kir.tri Ilkka Väänänen ja ko-
koonpano oli v. 1972 muuten sama kuin 
edellisenä vuonna, paitsi että pääluott. mies 
Kerttu Oran tilalle tuli lääninkätilö Leena 
Vaivanne. Kaupunginhallituksen edustajana 
lautakunnassa oli edelleen apul.kaup.joht. 
Aarne Leskinen ja sihteerinä siht. Ahti Lai-
tinen. 

Lautakunnan pöytäkirjojen pykäläluku oli 
kertomusvuonna 1 188 ja kokouksia oli kaik-
kiaan 23. Hallintojaoston pöytäkirjojen py-
kälien luku oli 2 244 ja kokouksia oli 42. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä 
päätöksistä mainittakoon seuraavien hoito-
paikkoja ja -maksuja ym. koskevien sopi-
musten tekeminen: Reumaliiton kanssa tuki-
maksun suorittamisesta Kangasalan kunto-
uttamislaitoksessa hoidettavista helsinkiläis-
potilaista (15.2. 125 §), Vanhainsuojelun kes-
kusliiton kanssa vanhusten poliklinikan yllä-
pidosta (15.2. 126 §), laitoskirjastotoiminnan 
harjoittamisesta sairaaloissa (11.4. 368 §), 
Virkamiesliiton kanssa Ahtelan toipilasko-
din käyttämisestä (28.12. 1115 §), eräiden sai-
raalalääkärien kanssa yksityisvastaanottojen 
järjestämisestä sairaaloissa (29.2. 191 §, 14.3. 
263 §). Lisäksi lautakunta päätti suostua 
siihen, että eräitä ulkokuntalaisia potilaita 
saadaan ottaa hoidettaviksi kaupungin sai-
raaloihin (18.1. 10 §, 1.2. 92, 111 §, 15.2. 129, 
133 §, 14.3. 257, 261, 269 §, 11.4. 362, 369 §, 

23.5. 486 §, 8.8. 704, 728 §, 22.8. 765 §, 5.9. 
792 §, 3.10. 863 §, 17.10. 906 §, 14.11. 994 §, 
28.11. 1028 §, 12.12.1072 §, 28.12.1105,1106, 
1116 §). Vielä päätettiin kaupungin sairaalain 
eräiden osastojen pitämisestä suljettuina 
muutamien viikkojen aikana kesäkuukausina 
(29.2. 224 §, 14.3.264 §, 9.5.465 §, 23.5. 509 §, 
5.6. 551 §, 8.8. 674 §, 19.9. 837 §). 

Lautakunta päätti oikeuttaa eräät oppilai-
tokset sijoittamaan sairaaloihin oppilaita 
käytännölliseen harjoitteluun ym. (29.2. 209 
§, 3.10. 858 §) sekä palkkaamaan Auroran 
sairaalan lastenpsykiatriselle osastolle psy-
kologiharj oittelij oi ta (14.3. 258 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon sairaala-
lautakunnan ja sen alaisten laitosten v:n 1973 
talousarvioehdotusta käsittelevän jaoston 
asettaminen (14.3. 255 §, 9.5. 467 §), tila-
päisen jaoston asettaminen valmistelemaan 
kysymystä apteekkitavarain hankintapaik-
kojen vahvistamisesta v:ksi 1973 (28.11. 1027 
§,28.12. 1125 §), kertomusvuoden hankinta-
ohjeiden ja kalustonhankintarajojen hyväk-
syminen noudatettaviksi (18.1. 11 §), sai-
raalaviraston oikeuttaminen järjestämään 
»Sairaalan tiedotuspäivä 72» -nimisen tilai-
suuden (15.2. 136 §) sekä huonetilojen vuok-
raaminen seuraavasti: Marian sairaalan kah-
vikioski Wiener Café Oy:lle (25.4. 425 §), 
Auroran sairaalan portinvartijarakennukses-
sa sijaitseva kukkienmyyntipaikka rva Maija 
Helmiselle (20.6. 609 §), Hesperian sairaalan 
B-tornitalon kahvio rva Elli Kantoselle (20.6. 
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623 §), Laakson sairaalan läntisessä potilas-
rakennuksessa olevat kanttiinitilat Helsingin 
Tuberkuloosiyhdistykselle (20.6. 627 §), 
Laakson sairaalan itäisen potilasrakennuksen 
kahvio Wiener Café Oyrlle (20.6. 628 §), 
Laakson sairaalan kukkakioski kukkakaup-
pias Arvi Häiväaholle (19.9. 837 §) ja Kivelän 
sairaalan kukkienmyyntipaikka kukkakaup-
pias Arvi Häiväaholle (14.11. 997 §). 

Lautakunta päätti vahvistaa Samfundet 
Folkhälsanille pienoisröntgenkuvista suori-
tettavan korvauksen (18.1. 34 §), Nikkilän 
sairaalan ylilääkärien työnjaon (18.1. 49 §), 
hyväksyä suunnitelman sairaalahenkilökun-
nan terveydenhuollon järjestämisestä (1.2. 
93 §), myöntää Hesperian sairaalan tp. apul. 
ylilääkärille oikeuden hoitaa potilaita erikois-
maksuluokassa (29.2. 210 §), muuttaa tuber-
kuloositoimiston poliklinikan vastaanottoai-
kaa (14.3. 259 §), kehottaa sairaaloita huo-
lehtimaan asiapapereita arkistoitaessa käy-
tettyjen muovitaskujen vaihtamisesta arkis-
tointikelpoisiin materiaaleihin (14.3. 266 §), 
ilmoittaa Auroran sairaalalle, ettei ole mah-
dollista tehostaa urologista toimintaa (23.5. 
495 §) kehottaa tutkimaan mahdollisuuksia 
Nikkilän sairaalan henkilökunnan asuntoti-
lanteen helpottamiseksi (20.6. 620 §), hyväk-
syä tuberkuloositoimiston poliklinikan vas-
taanottoajan pysyväksi järjestelyksi (28.8. 
776 §), hyväksyä sairaanhoito-oppilaitoksen 
sairaanhoitajan tutkintoon johtavan opetus-
suunnitelman (14.11. 981 §), merkitä tiedoksi 
kaupungin sairaalain poikkeusolojen sairaa-
lasuuimitelmien valmistumisen (28.11. 1040 
§), todeta Lauttasaaren osaston liittymistä 
kansanterveyslain kokonaisjäijestelmään sel-
vitettävän v :n 1973 aikana (28.11. 1042 §), oi-
keuttaa Marian sairaalan järjestämään so-
keritautipotilaiden opetuskurssin (28.12.1108 
§), vahvistaa Nikkilän sairaalan ylilääkärien 
tehtävät ja vastuualueet (28.12. 1118 §), oi-
keuttaa Itäisen lääkäriaseman tekemään so-
pimuksen Suomen Teollisuusvartiointi Oy:n 
kanssa vartioinnin järjestämisestä (28.12. 
1136 §), kevytaterian tarjoamisesta Kivelä-

Hesperian sairaaloissa (28.12. 1145 §) sekä 
hoitajien varallaolojärjestelmän käytäntöön 
ottamisesta Auroran sairaalan laboratoriossa 
(28.12. 1156 §). 

Esitykset. Lautakunta teki kaupunginhal-
litukselle mm. seuraavia asioita koskevat esi-
tykset: Hesperian sairaalan sairaansijaluvun 
vahvistaminen 628 :ksi ja puoliavoimien hoi-
topaikkojen 186:ksi (18.1. 22 §), Nikkilän 
sairaalan perhehoitopotilaiden hoidosta suo-
ritettavien maksujen korottaminen (18.1. 12 
§), Kivelän sairaalan korva-, nenä-ja kurkku-
tautien osaston sekä Malmin sairaalan sisä-
tautien osaston hyväksyminen erikoistumis-
sairaaloiksi (1.2. 91 §), ulkopuolisten päivys-
täjien palkkaaminen Malmin sairaalan kirur-
gian ja sisätautien osastoille sekä Auroran ja 
Marian sairaaloiden kirurgian osastoille (11. 
4. 376 §, 14.11. 1000 §). Hesperian sairaalan 
hyväksyminen opetussairaalaksi lastenpsyki-
atrian alalla (11.4. 377 §), tilojen varaaminen 
psykiatrisen huoltotoimiston käyttöön (9.5. 
457 §), lääkäriambulanssitoiminnan järjestä-
minen (9.5. 460 §), Itäisen lääkäriaseman 
siirtäminen sairaalaviraston alaiseksi ja Ma-
rian sairaalan toimiminen sen tukisairaalana 
(23.5. 507 §), sopimuksen tekeminen Suomen 
Mielenterveysseuran kanssa Helsingin mieli-
sairaanhuoltopiirin psykiatristen potilaiden 
lyhytaikaisesta hoidosta Veikkolan paranto-
lassa ja työklinikassa (28.8. 775 §), Hesperian 
sairaalan sairaansijamäärän vahvistaminen 
604 :ksi ja puoliavoimien hoitopaikkojen 228: 
ksi (19.9. 836 §), sopimuksen uusiminen Vir-
kamiesliiton kanssa Ahtelan toipilaskodin 
käyttämisestä kaupungin sairaaloiden toi-
pilaskotina (17.10. 893 §), Toipilaskoti-
Betesdan kanssa solmitun sopimuksen eräi-
den kohtien muuttaminen (31.10. 955 §), 
Nikkilän sairaalan perhehoidosta suoritetta-
vien maksujen korottaminen (12.12. 1073 §), 
sairaalatoimen ennalta ehkäisevän tervey-
denhuollon kokeilun järjestäminen (28.12. 
1121 §). 

Valtionapua koskevat esitykset ym. toi-
menpiteet: Marian sairaalan itäisen erikois-
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poliklinikan perustamiskustannusten ottami-
nen valtionavustusten suorittamista koske-
vaan yleiseen suunnitelmaan (28.12. 1134 §); 
valtionapua silmälläpitäen ennakkoilmoitus-
ten lähettäminen lääkintöhallitukselle kau-
pungin sairaaloissa v. 1973 suoritettavista 
uudisrakennus- ja peruskorjaustöistä sekä 
irtaimiston perushankinnoista (18.1. 38 §); 
valtionavun ennakon anominen kertomus-
vuoden käyttö- ja kunnossapitokustannuk-
siin eräille sairaaloille (18.1. 18—20 §, 28.3. 
351 §, 25.4. 429 §, 5.6. 537 §, 8.8. 708 §, 5.9. 
789 §, 17.10. 885 §, 14.11. 978 §); valtionavun 
anominen kertomusvuoden aikana v:n 1971 
lopullisiin kustannuksiin eräiden sairaalain 
osalta (28.3. 316, 317, 329, 330 §, 11.4. 354 §, 
5.6. 532, 533, 553—555, 565 §, 20.6. 608, 
610 §). 

Rakennusasioita koskevat esitykset: Kam-
mion sairaalan tontin varaaminen sairaalatoi-
men käyttöön sairaskodin rakentamista var-
ten (1.2. 98 §), Pukinmäen hoitokodin tontin 
merkitseminen sairaskodin tontiksi (1.2.99 §) 
ja Auroran sairaalan pesulan tilojen muutta-
minen kaukolämmön jakelukeskukseksi (28. 
3. 315 §). 

Muista esityksistä mainittakoon Laakson 
sairaalan hallinnollisen kirjanpidon siirtämi-
nen kokeilunluonteisesti tietojenkäsittelykes-
kukselle (1.2. 90 §), Itäisen lääkäriaseman 
henkilökuntaruokailun ja kahviautomaatti-
toiminnan järjestelyn antaminen elintarvike-
keskuksen hoidettavaksi (29.2. 218 §), toimi-
kunnan asettaminen sairaankuljettajien kou-
lutuksen suunnittelua varten (29.2. 213 §), 
asuntojen vuokraaminen hoitohenkilökun-
nan vuosilomasijaisille (28.3. 309 §), toimi-
kunnan asettaminen tutkimaan mahdolli-
suutta hankkia asuntoja psykiatrisille poti-
laille heidän poistamisekseen sairaalasta (28. 
3. 313 §), lääkärinvälityksen lääkinnällisen 
valvonnan ja vastuun siirtäminen terveyslau-
takunnan alaisen kansanterveystyön johtavan 
lääkärin alaisuuteen (11.4. 380 §, 23.5.497 §), 
Herttoniemen virastotalon, Itäisen lääkäri-
aseman ja Itäisen mielenterveystoimiston ni-

mien vahvistaminen (25.4.420 §), tp. hallinto-
lääkärin palkkaaminen sairaalakeskuksen 
johtavan lääkärin tilalle (5.6. 544 §), sairaa-
lain teknisen huollon ja siihen liittyvän orga-
nisaation tutkiminen (20.6. 595 §), Hesperian 
sairaalan henkilökunnan pukuasia (31.10. 
944 §). 

Lausunnot. Lautakunta antoi kaupungin-
hallitukselle lausuntoja, jotka koskivat mm. 
seuraavia asioita: Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton kuntoutuskodin käyttöä (18.1.28 §); 
lääkärien kotikäyntipäivystyksen järjestämis-
tä (1.2. 102 §); erikoislääkärijohtoisen yleis-
sairaalan poliklinikkaa (1.2. 106 §); Keino-
munuaispotilaat ry:n huoneiston vuokraa-
mista kaupungin kiinteistöistä koskevaa kir-
jelmää (1.2. 112 §); eräiden sairaaloiden py-
syttämistä toistaiseksi kunnallisista yleissai-
raaloista annetun lain tarkoittamina sairaa-
loina kansanterveyslain voimaanpanon yh-
teydessä (29.2. 223 §); Meltolan parantolan 
eräiden hoitopaikkojen myymistä (14.3. 268 
§); Mannerheimin Lastensuojeluliiton tiedus-
telua Helsingistä kotoisin olevan potilaan 
kuntoutuskustannusten korvaamisesta (28.3. 
299 §), Nikkilän sairaalan potilaiden asunto-
ongelmia käsittelevää kirjelmää (28.3. 314 §); 
poliklinikkapotilaiden kotihoidon tehosta-
mista (25.4. 421 §); yleislääkäripäivystystoi-
minnan järjestämistä (9.5. 466 §), Lääkintö-
hallituksen asettaman tuberkuloosin vastus-
tamistyön ja hoidon järjestelyä pohtineen 
suunnitteluryhmän mietintöä (23.5. 490 §), 
aloitetta »Kuulokojepankin» tms. toiminta-
muodon järjestämiseksi helsinkiläisiä kuulo-
vammaisia varten (23.5.491 §), valtuustoaloi-
tetta kotisairaanhoidon tehostamisesta (23.5. 
505 §), itäisen sairaalan rakennushanketta, 
pitkäaikaisesti sairaiden hoidon järjestämistä 
ja avohoidon kehittämistä koskevaa Roihu-
vuoren sosiaalidemokraatit r.y:n kirjelmää 
(5.6. 543 §), aikuisväestön terveystarkastus-
komitean mietintöä (5.6. 547 §), kokeilusel-
viämisaseman perustamista (20.6. 625 §), 
sairaalain toimintasuunnitelmatoimikunnan 
mietintöä (8.8. 719 §), toimikunnan asetta-
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mistä suunnittelemaan kouluterveydenhuol-
toon kuuluvien oppilaiden erikoistutkimuk-
sen ja poliklinikkapalvelujen järjestämisiä 
(8.8. 723 §), Kätilöopiston myyntiä (5.9. 799 
§); Mannerheimin Lastensuojeluliiton tie-
dustelua olisiko kaupunki halukas vuokraa-
maan lasten lääkäri- ja kuntoutusasemalta 
aamupäivisin erikoislääkäritasoista palvelua 
(28.11.1035 §), luopumista kaupungin sairaa-
loiden yksityispotilasjärjestelmästä ja sen yh-
teydessä olevasta erikoismaksuluokkajärjes-
telmästä (12.12. 1080 §), Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton kirjelmää, jossa irtisanotaan 
kaupungin kanssa tehty sopimus pitkäaikai-
sesti sairaiden lasten hoidosta Lasten kun-
toutuskodissa ja esitetään uuden sopimuksen 
tekemistä (12.12. 1086 §) sekä vajaamielisten 
hammashoidon järjestämistä (28.12. 1130 §). 

Kaupunginhallitukselle annettiin lisäksi 
lausuntoja mm. seuraavista rakentamiseen 
liittyvistä asioista: Nikkilän sairaalan ja Si-
poon kunnan yhteisen jäteveden puhdista-
mon rakennushanke (14.3. 254 §), yleiskaava-
ehdotus v. 1970 (9.5.459 §), Marian sairaalan 
Lauttasaaren osaston pääpiirustusten hyväk-
syminen (23.5. 499 §), Laakson sairaalan laa-
jentamisen toiminnallinen suunnitelma ja 
huonetilaohjelma (20.6. 606 §), Nikkilän sai-
raalan rakennuksen n:o 10 peruskorjauksen 
luonnospiirustusten hyväksyminen (8.8. 726 
§), Kätilöopiston ja Kätilöopiston sairaalan 
huonetilojen vaihto (28.8. 768 §), Kivelän ja 
Hesperian sairaalain modernisointia koskeva 
tarkistettu perustamissuunnitelma ja sairaa-
lain tonttialueen riittävyys (17.10. 899 §) sekä 
kirjelmä alustavasta keskustelusta Espoon, 
Helsingin, Vantaan ja Helsingin Yliopistolli-
sen Keskussairaalan yhteisen pesulan aikaan-
saamiseksi (17.10. 908 §). 

Edelleen annettiin lausunnot seuraavien 
yhdistysten ym. avustusanomuksista: Suo-
men Mielenterveysseuran Veikkolan paran-
tola, Ylioppilasterveys-yhdistys, Allergialiit-
to, Samfundet Folkhälsan-yhdistys, Suomen 
Mielenterveysseura, Suomen Sydäntautiliit-

to, Reumaliitto, Vanhainsuojelun Keskus-
liitto, Psykiatrian Tutkimussäätiö, Syöpäsää-
tiö, Helsingin Diakonissalaitos, Epilepsiayh-
distys, Helsingin Munuaistautiyhdistys ja 
Reumaliitto (18.1. 27 §, 28.3. 325 §, 11.4. 
374 §, 8.8. 675—682 §, 31.10. 942, 948, 957, 
959 §). 

Muita lausuntoja annettiin mm. seuraa-
vista asioista: sairaalaruokakomitean mie-
tintö (18.1. 44 §), kirjastolautakunnan ja sai-
raalalautakunnan välisen sopimuksen aikaan-
saaminen laitoskirjastotoiminnan harjoitta-
misesta sairaaloissa (1.2. 95 §), lääkinnällisen 
kuntoutuksen kehittäminen (1.2. 101 §), ka-
tastrofitoimikunnan laatima perussuunnitel-
ma suuronnettomuuksien ja katastrofien va-
ralta (15.2. 132 §), kokoontumistilakomitean 
mietintö (29.2. 198 §), mielisairaanhoitaja-
koulutuksen opetussuunnitelmaehdotus (9.5. 
455 §), palotoiminnan ensiapu-ja sairaankul-
jetusten tehostaminen (9.5. 463 §), kuulo-
huoltajan viran perustaminen (23.5. 492 §), 
Suomen Vastaanottoavustajat -yhdistyksen 
esitys lääkärin vastaanottoapulaisten nimit-
tämisestä vastaanottohoitajiksi sekä virkojen 
perustaminen (23.5. 493 §), sähkölaitteiden 
huollon tehostamisen tarpeellisuus (20.6. 597 
§), sairaalain teknillisen huollon järjestämi-
nen (20.6. 598 §), kiinteän ja irtaimen omai-
suuden tarkastajien kertomukset v:lta 1971 
(20.6. 613, 614 §), ateriavastikkeiden perimis-
järjestelmän uusiminen huolto-, sairaala- ja 
lastensuojelualan laitoksissa (20.6. 617 §), 
vuositilintarkastajien kertomus v. 1971 (8.8. 
713 §), toimistotietokoneen hankkiminen Ki-
velä-Hesperian sairaaloille (28.8. 773 §), hal-
pojen matkojen järjestäminen kaupungin 
alueen ulkopuolella sijaitseviin sairaaloihin, 
joissa hoidetaan helsinkiläisiä potilaita (3.10. 
859 §) sekä hallintolääkärin palkkaaminen 
sairaalavirastoon (17.10. 892 §). 

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