
24. S a i r a a l a l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Sairaalalau-
takunnan puh.johtajana toimi v. 1973 toim.siht. Ritva 
Laurila, varapuh.johtajana pääsiht. Toini Nousiainen ja 
jäseninä läääkäri Olavi Ki lpiö, henkilök.pääll. Karl 
Langenskiöld, hitsaustarkast. Veikko Rintamäki, kou-
luhoit. Sirkka Vuorela, vahtimest. Kerttu Ora, dosentti 
Kari Asp, joht . Heikki Simola ja joht. Ensio Sorvari. 

Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli 
apul.kaup.joht. Aarne Leskinen ja sihteerinä Aht i Lai-
tinen. 

Lautakunta kokoontui kertomusvuoden aikana 22 ker-
taa ja pöytäkir jojen pykäläluku oli 1 109. Hallintojaos-
ton pöytäkir jojen pykäläluku oli 1 830 ja kokouksia 
43. 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— Ahtelan toipilaskoti, sopimuksen tekeminen Virka-

miesliiton kanssa kodin käytöstä (18.12. 1079 §) 
— aptee k k ¡tavarain hankintapaikat, tp. jaoston asetta-

minen valmistelemaan paikkojen vahvistamista 
v.ksi 1974 (6.11. 930 §) sekä kaup.sairaalain ja 
huoltolaitoksen alaisten laitossairaalain hankinta-
ohjelman vahvistaminen v:ksi 1974 (18.12. 1094 §) 

— hankintaohjeiden ja kalustohankintarjojen hyävk-
syminen (16.1. 37 §) 

— Kallion keskuspaloasema: ruoan toimittaminen ra-
kennustöiden aikana Malmin sairaalasta (20.11. 
980 §) 

— Kangasalan kuntouttamislaitos: sopimus tukimak-
sun suorittamisesta laitoksessa hoidettavana olevis-
ta heisinkiläispotilaista (10.4. 317 §) 

— kaupungin sairaaloita koskevat asiat: 
— Aurooran sairaala: aikuisten osaston vapautta-

minen velvollisuudesta ottaa hoidettavaksi 
HVKS:ta siirrettäviä pitkäaikaispotilaita (27.2. 
180 §), oikeus käyttää konsultoivaa lääkäriä 
kliinisessä laboratoriossa (13.2. 152 §) 

— Hesperian sairaala: tp.apulaisylilääkärin oikeut-

taminen hoitamaan potilaita erikoismaksuluo-
kassa (4.12. 1038 §), akuuttia psykiatriaa 
koskevan dosenttiopetuksen järjestäminen 
HYKS:n psykiatrian klinikan toimesta päivys-
tyspoliklinikalla toistaiseksi kahtena iltana 
viikossa (28.8. 753 §) 

— Itäinen lääkäriasema: oikeuttaminen käyttä-
mään kliinisen mikrobiologian konsulttia (5.6. 
516 §), nimen Marian sairaalan itäinen polikli-
nikka hyväksyminen lääkäriaseman viralliseksi 
nimeksi (9.10. 859 §) 

— Kivelän sairaala: kahden huoneiston käyttötar-
koituksen muuttaminen (4.12. 1031 §), »Sairaa-
lan tiedotuspäivä 73»-tilaisuuden järjestäminen 
(13.2. 142 §) 

— Laakson sairaala: sopimuksen tekeminen Oy 
Wiener Cafe Ab:n ja Tuberkuloosiyhdistyksen 
kanssa aterialipukkeiden koeluonteisesta myyn-
nistä kanttiineissa (5.6. 518 §), kukkienmyyn-
tipaikan vuokraaminen (20.11. 976 §) 

— Malmin sairaala: luvan myöntäminen Tervey-
denhuollon koulutuskomitean työhön l i i t tyvän 
kokeilutoiminnan suorittamiseen (13.2. 159 §), 
kukkienmyyntipaikan vuokraaminen (23.10. 
907 §) 

— Marian sairaala: sairaalan oikeuttaminen käyttä-
mään endokrinologian konsulttia sekä v. 1974 
aikana ruumiinavauksen suorittamiseen ulko-
puolista patologia (30.1. 9*6 §, 4.12. 1020 §), 
potilaiden ottaminen munuaisosastolle kerto-
musvuoden aikana tarvittaessa HYKS:n IV si-
sätautien klinikan munuaisosastolta ilman eri 
anomusta kauintaan kahden vi ikon ajaksi 
(23.10. 904 §) ruoan ja lääkkeiden antaminen 
sairaalasta hoidon aikana polikl inikkapoti laina 
dialyysihoitoon tulleille potilaille (26.6. 568 §) 

— Nikki län sairaala: sopimuksen tekeminen Nick-
by Jaktförening rf:n kanssa sairaalan maatilan 
vuokraamisesta metsästyskäyttöön (24.4.376 §) 

— useita tai kaikkia sairaaloita koskevat asiat: Au-
roran, Kivelän, Marian ja Malmin sairaalain sisä-
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tautiosastojen sekä Hesperian sairaalan ja Laakson 
tuberkuloosi- ja keuhkosairauksien osastojen mää-
rääminen pysyväisesti ottamaan hoitoon neuroki-
rurgian klinikasta jatkohoitoa tarvitsevat helsinki-
läiset aivovammapotilaat (16.1. 46 §), osastojen pi-
täminen suljettuina määrättyinä aikoina kesäkuu-
kausina (27.2. 185 §, 10.4. 340, 341 §. 8.5. 415 §, 
5.6. 519, 520, 524 §, 26.6. 570, 571 §, 7.8. 669 §, 
28.8. 732 §, 25.9. 816 §, 23.10. 900 §), sairaa-
lain johtajien oikeuttaminen sijoittamaan laitok-
siinsa oppilaita käytännölliseen harjoitteluun ym. 
(27.2. 196 §, 5.6. 530 §, 25.9. 822 §, 6.11. 945 §, 
4.12. 1044 §, 18.12. 1093 §), sairaalain teknisen 
huollon ja siihen l i i t tyvän organisaation tutkimusta 
ohjaavan toimikunnan asettaminen (16.1. 22 §), ul-
kokuntalaisten potilaiden ottaminen hoidettavaksi 
kaupungin sairaaloihin (16.1. 30, 35 §, 30.1. 80, 
100 §, 13.2. 161 §, 27.3. 282 §, 10.4. 328, 329, 
337, 338 §, 22.5. 446 §, 26.6. 561 §, 7.8. 641, 
661, 662 §, 25.9. 828 §, 9.10. 849, 865 §,23.10. 
903 §, 20.11. 967 §, 4.12. 1021, 1022, 1032 §) 
sekä ulkokuntalaisten, Helsingissä oppikoulua tai 
yleistä ammattikoulua käyvien oppilaiden ottami-
nen sairaalain polikl inikoi l le kaupungin terveyslää-
kärin lähettäminä (28.8. 738 §) 

— lääkäriambulanssitoiminnan järjestäminen, lisäsopi-
muksen tekeminen HYKS:n kanssa (22.5. 447 §) 

— sairaalalääkärit: yksityisvastaanottojen järjestämi-
nen sairaaloissa (13.2. 143 §) 

— sairaanhoito-oppilaitoksen neuvottelukunnan jäsen-
ten valitseminen (13.2. 131 §) 

— Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland rf:lle pie-
noisröntgenkuvauksesta maksettavan korvauksen 
vahvistaminen (23.10. 889 §) 

— Suomen Punaisen Ristin Plastiikkasairaala: helsin-
kiläispotilaiden hoitaminen (18.12. 1081 §) 

— talousarvio: tp.jaoston asettaminen käsittelemään 
alustavasti sairaala!kn ja sen alaisten laitosten v. 
1974 tal.arvioehdotusta (13.3. 216 §) 

— Therapia-säätiön oikeuttaminen käyttämään psyki-
atrisen huoltotoimiston ti loja syksyn aikana (5.6. 
504 §) 

— Toipilaskotisäätiö Betesdan kanssa sopimus toipi-
laskoti Jokelan käyttämisestä heisinkiläispotilaiden 
toipilaskotina (16.1. 28 §, 18.12. 1080 §) 

— tuberkuloositoimiston oikeuttaminen muuttamaan 
pienoisröntgenkuvausosaston vastaanottoai koja 
(10.4.321 §) 

— tupakoinnin ehkäisyä koskeva valistustoiminta 
(4.12. 1027 §) 

— työterveyssäätiön työterveyslaitokselle pienoisrönt-
genkuvista suorittamien korvausten vahvistaminen 
(16.1. 45 §) 

— vanhusten polikl inikan ylläpitoa koskeva sopimus 
(10.4.318 §) 

— Veikkolan parantola: johtokunnan nimeäminen 
(7.8. 655 §) ja psykiatristen potilaiden hoitoa kos-

keva sopimus Suomen Mielenterveysseuran kanssa 
(10.4. 335 §). 

Esitykset. Lautakunnan kaupunginhallitukselle teke-
mät esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: 
— Ahtelan ja Jokelan toipilaskoti: uuden sopimuksen 

tekeminen toipilaskotien käyttämisestä v. 1974 
(25.9. 824 ,825 §) 

— Auroran sairaala: trooppisten tautien tutkimuskes-
ta ja hoidosta kaupungin ja lääkintöhallituksen kes-
ken uusittava sopimus (27.2. 193 §), keittiöraken-
nuksessa sijiaitsevien henkilökunnan asuntojen 
kunnostaminen (9.10.851 §) 

— Helsingin mielisairaanhoitopiiri, uuden B-mielisai-
raalan perustaminen (28.8. 719 §) 

— Itäisen lääkäriaseman hyväksyminen sairaalakäyt-
töön ja poliklinikkamaksujen vahvistaminen (13.2. 
144,156 §) 

— Kivelän sairaala: kirurgian konsultaatiotoiminnan 
järjestäminen (24.4. 394 §), nukutuslääkäripalve-
lusten lisääminen eräillä osastoilla (26.6. 586 §) 

— Marian sairaala: Lauttasaaren hoito-osaston toi-
minnan l i i t tyminen kansanterveyslaissa tarkoitet-
tuun sairaan- ja terveydenhoitoon (20.11. 985 §), 
erikoismaksuluokan käyttöoikeuden anominen si-
sätautien osaston tp. osastolääkärille (18.12. 
1092 §) 

— lääketieteellisen kirjaston hoidon järjestäminen 
(22.5. 455 §) 

— Nikki län sairaalan perhehoitopotilaiden hoidosta 
suoritettavien maksujen korottaminen (25.9. 
823 §), entisen sikalan kunnostaminen verstas-, 
työterapia- ja autotall i t i loiksi (26.6. 578 §) ja eräi-
den vanhojen rakennusten purkaminen (4.12. 
1040 §) 

— opetussairaalaoikeuksien hakeminen eräille sairaa-
loille (13.2. 158 §) 

— paikallissairaalain pysyttäminen kunnallisista yleis-
sairaaloista annetussa laissa tarkoitettuina sairaaloi-
na edelleen kertomusvuoden jälkeen (27.3. 283 §) 

— psykiatrinen huoltotoimisto: eräiden toimiston 
asuntoloiden siirtäminen sairaalalautakunnan hal-
lintaan (13.3. 238 §), huonetilojen vuokraaminen 
psykiatrisen huoltotoimiston käyttöön (27.2. 200 
§, 26.6. 592 §) ja virastokohtaisen oikeuden myön-
täminen psykiatriselle huoltotoimistol le käyttää 
vuokra-autoa virka-ajoihin (13.3. 240 §) 

— sairaalahenkilökunnan asunnot: virka- ja työsuhde-
asunnoissa asuvien rinnastaminen arava-asunnoissa 
asuviin aravavuokra-asuntoja haettaessa (24.4. 
388 §) ja kaupungin vuokra-asuntojen osoittami-
nen lk:n käyttöön hoitohenkilökunnalle vuokraa-
mista varten (24.4. 387 §) 

— sairaalat: potilaiden hammashoidon järjestäminen 
(26.6. 581 §), oikeuden myöntäminen eräille sai-
raalalääkäreille harjoittaa yksityisvastaanottoa sai-
raaloissa (20.11. 983 §) ja ulkopuolisten lääkärien 
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palkkaaminen päivystystehtäviin eräiden sairaalain 
osastoille (20.11. 968 §) 

— sosiaali- ja terveysministeriön luonnos hallituksen 
esityksestä sairaanhoitolaiksi ja laiksi sairaanhoito-
lain voimaanpanosta (28.8. 737 §) 

— Suomen Punaisen Ristin Plastiikkasairaala: sopimus 
helsinkiläispotilaiden hoidosta (9.10. 861 §) 

— valtionapu: ennakkoilmoituksen lähettäminen lää-
kintöhallitukselle valtionavun saamiseksi sairaalois-
sa v. 1974 suoritettavia uudisrakennus- ja peruskor-
jaustöitä sekä irtaimiston perushankintoja varten 
(16.1. 50 §), erikoislääkärijohtoisten sairaalain pe-
rushankinnoista aiheutuvien kustannusten hyväksy-
minen valtionapua koskevaan yleiseen suunnitel-
maan (10.4. 342 §), Auroran sairaalan trooppisten 
tautien osaston aikakausilehtien ja käsikirjojen hin-
tojen hyväksyminen sopimuksen mukaiseksi eri-
koishinnoiksi (5.6. 507 §), valtionavun ennakon 
anominen kertomusvuoden käyttö- ja kunnossapi-
tokustannuksiin (16.1. 39, 40, 41 §, 10.4. 359 §, 
22.5. 454 §, 28.8. 735 §, 20.11. 971 §) ja Auroran 
sairaalan hengityshalvauspotilaiden hoitokustan-
nuksiin (13.3. 227 §, 24.4. 384 §, 26.6. 553 §, 7.8. 
675 §, 23.10. 891 §) sekä valtionavun anominen 
v:n 1972 lopullisiin käyttö- ja kunnossapitokustan-
nuksiin (27.3. 279 §, 10.4. 313, 314, 315, 316 §, 
5.6. 490, 505, 506 §, 26.6. 551, 552, 554, 573, 
574, 575, 576 §). 

Lausunnot. Lautakunnan khlle antamat lausunnot kos-
kivat mm. seuraavia asioita: 
— alueellisen sairaanhoidon toimintasuunnitelma 

(8.5. 424 §) 
— avustusanomukset, eräiden yhdistyksen ym. ano-

mukset (27.3. 288 §, 22.5. 451 §, 7.8. 643, 6 4 6 -
651 §,23.10. 890 §) 

— HYKS:n li ittohallituksen kirjelmä (27.2. 190 §) 
— Invalidil i i ton esitys yhteisen palvelukodin perusta-

miseksi ympäristökuntien kanssa (5.6. 517 §) 
— kiinteän omaisuuden tarkastajien kertomus v. 1972 

(7.8. 665 §) 
— Kivelän sairaala: toimenpiteisiin ryhtyminen silmä-

polikl inikan vastaanottoaikojen lisäämiseksi ja hen-
kilökunnan palkkaamiseksi (28.8. 729 §) 

— kouluterveydenhuollon erikoistutkimusten komi-
tean kirjelmää koskeva Terveyslautakunann yleisen 
osaston kirjelmä (26.6. 588 §) 

— Kunnantien ensiapuaseman toiminnallinen suunni-
telma ja huonetilaohjelma (4.12. 1051 §) 

— kuntouttamistoiminnan järjestämistä koskeva Hel-
singin Sydäntautiyhdistyksen ja Suur-Helsingin Sy-
däntoipilaat ry:n esitys (5.6. 514 §) 

— Kätilöopisto: kaupungin ja valtion kesken tehdyn 
sopimuksen tarkistaminen (8.5. 425 §) 

— lapsi-invalidien koulutussäätiön koulussa olevien 

vaikeavammaisten oppilaiden lääkintövoimistelun 
järjestäminen (7.8. 676 §) 

— Lasten päivähoitokomitean mietintö (27.3. 285 §) 
— lääkintävoimistel i jat virkaporrastusta koskeva 

Suomen Lääkintävoimistelijaliiton kirjelmä (30.1. 
101 §) 

— lääkintöhallituksen spesiaaliteettineuvottelukunnan 
kirjelmä (23.10. 909 §) 

— Malmin poliisilaitoksen henkilökunnan ruokailuoi-
keutta Malmin sairaalan ruokasalissa koskeva Polii-
silaitoksen kirjelmä (8.5.421 §) 

— Marian sairaalan keittiön korjaustöiden ja raken-
nuksen n:o 4 hissityön pääpiirustukset (26.6. 564 
§,6.11. 934 §) 

— Nikkilän sairaala: mielisairaanhoitajien yötyövuoro-
järjestelmää koskeva Mielenterveys- ja Kehitysvam-
ma-alan l i i ton Nikki län osaston kirjelmä (22.5. 
438 §), sosiaali- ja terveysministeriön päätös raken-
nuksen n:o 10 saneerauksesta (4.12. 1052 §) sekä 
Sipoon kunnan ja sairaalan yhteisen jätevedenpuh-
distamon käyttökustannusten jakaminen ja jäteve-
sien puhdistamista koskevan sopimuksen tarkista-
minen (7.8. 666 §) 

— Poliisilaitoksen miehistön alipäällystöön kuuluvien 
poliisimiesten vuositarkastuksen järjestäminen 
(22.5. 450 §) 

— psykiatristen potilaiden asuntokysymyksen järjes-
täminen (28.8. 728 §) 

— reumasairauksien hoitoa suunnitelleen toimikun-
nan mietintö (28.8. 718 §) 

— Röykän sairaalan jätevesihuolto (9.10. 855 §) 
— sairaalahenkilökunnan terveydenhuollon järjestämi-

nen (16.1. 42 §) 
— sairaalatoimen toimintasuunnitelma v:ina 1975—79 

(6.11. 940 §) 
— sairaanhoitajien viranhakuilmoitusten julkaisemista 

koskeva Suomen Sairaanhoitajaliiton esitys (5.6. 
503 §) 

— Sairaankuljetuskomitean mietintö (5.6. 529 §) 
— selviämisaseman perustaminen päihdepotilaille ja 

siellä järjestettävä lääkärinhoito (5.6. 526 §) 
— terveydenhuollon ATK-toimintaa koskeva yhteis-

työ HYKS:n ja kaupungin välillä (26.6. 590 §) 
— Uudenmaan Sydäntautipiir in anomus saada käyttää 

Marian sairaalan itäisen polikl inikan ti loja infarkti-
potilaiden kuntouttamiseen (4.12. 1033 §) 

— valtuustoaloite kansanterveyslain ja -asetuksen aset-
tamien tehtävien toteuttamisesta (28.8. 739 §) 

— vuositilintarkastajien v:n 1972 kertomus (7.8. 
673 §) 

— väestönsuojelutarkoituksiin rakennettujen tervey-
denhuoltoti lojen käyttäminen rauhanaikaisiin tar-
koituksiin (26.6. 563 §). 
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