
29. T e r v e y s l a u t a k u n t a 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Terveyslau-
takunnan puh.johtajana to imi v. 1973 Kaisa Turpeinen 
ja varapuh.johtajana Onni Turtiainen. Jäseniä olivat 
Ulla Gyllenberg, Reino Haavisto, Oll i Ojala, Maija Saa-
ri, Sirkka-Liisa Huttunen, Aino Hänninen, Kaarina 
Kalmari, Ant t i Kulmala ja Asser Stenbäck. 

Lautakunta ja sen osastot kokoontuivat kertomus-
vuonna 103 kertaa, joista terveyslautakunnan kokouk-
sia 44, lautakunnan yleisen osaston 28 ja valvontaosas-
ton 31. 

Kokouspöytäkirjojen pykäliä oli 2037 ja lähetettyjä 
kirjelmiä 650. 

T e r v e y s k e s k u s 

Päätökset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät tär-
keimmät päätökset koskivat mm. seuraavia asioita: 

avosairaanhoitoa koskevat asiat 
— Etelä-Haagan ja Maunulan terveysasemien perusta-

missuunnitelmat ja kustannusarviot (29.8. 804, 
805 §) 

— Hietaniemen virastotalon terveysaseman ja Konalan 
terveysaseman toiminnalliset suunnitelmat, kustan-
nusarviot ja huonetilaohjelma (2.5. 425 §, 6.6. 
568 §) 

— terveyskeskuksen toimintakertomus v. 1972 (30.5. 
526 §) 

— yleislääkärijohtoisen avosairaanhoidon päivystys 
Kallion terveysasemalla (10.1. 1010 §) 

terveysneuvontaa koskevat asiat 
— terveyden hoitoviraston terveyskasvatuksen organi-

saation hyväksyminen (14.2. 123 §) 

hammashuolto 
— kansakoulujen tiloissa toimivien Helsingin kaupun-

gin hammashuolto-osaston alaisten hammashuolto-
loiden käyttö kesäaikana (18.4. 408 §) 

— kouluhammashoitolaitoksen nimen muuttaminen 
1.1.73 alkaen Helsingin kaupungin terveydenhoito-
viraston terveyskeskuksen hammashuolto-osastoksi 
(3.1. 4 §) 

— työaika: hammashuolto-osaston kaikkien terveys-
keskushammaslääkäreiden siirtyminen kokopäivä-
toimiseen työskentelyyn 1.8. mennessä (2.5. 442 
§) ja täysiaikaisessa terveyskeskushammaslääkärin 
viroissa olevien oikeuttaminen suorittamaan kun-
nallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaisesti li-
sätyötä enint. 5 t viikossa (21.11. 1079 §) 

terveysolojen valvonta 
— hoito- ja tutkimuslaitoksista sekä eläinlääkintälai-

toksista kertyvien leikkaussali- ja tartuntavaarallis-
ten jätteiden pakkaaminen varoitusmerkinnöillä va-
rustettuihin jätesäkkeihin ja niiden kuljettaminen 
umpikoriautoi l la kaupungin jätteenpolttolaitoksille 
(21.3. 1635 §) 

— yksityisten omistamien yleisessä käytössä olevien 
uima-altaiden vesistä otettavat viikottaiset vesinäyt-
teet (16.5. 1749 §) 

elintarvikkeiden valvonta 
— työnantajan velvollisuus huolehtia siitä, että elin-

tarvikkeita käsittelevät työnteki jät toimittavat ter-
veydenhoitoviraston pyytämät ulostenäytteet oh-
jeiden mukaisesti tutkittavaksi (13.6. 1812 §) 

Esitykset. Lautakunnan kertomusvuonna tekemät esi-
tykset koskivat mm. seuraavia asioita: 

avosairaanhoito 
— uuden komitean asettaminen laatimaan ehdotusta 

kansanterveystyön ohjesäännöksi ja terveydenhoi-
toviraston eri toimintojen ohje- ja johtosäännöksi 
28.2. 186 §) 

terveysneu von ta 
— lautakunnan jäsenten ja terveydenhoitoviraston 

palveluksessa olevien suosittaminen tukemaan ter-
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veyskäyttäytymisellään valistustoimintaa tupakoin-
nin ehkäisyssä (24.10. 968 §) 

— terveyskasvatuksen neuvottelukunnan perustami-
nen (14.2. 123 §) 

koulu terveydenhuolto 
— kouluterveydenhoito-osaston silmä-ja korvapolikli-

nikoiden sekä puhe- ja äänihäiriöpoliklinikan toi-
minnan hyväksyminen esitettäväksi vuosittaisissa 
kansanterveystyön toimintasuunnitelmissa (15.11. 
1048 §) 

— määrärahojen myöntäminen riittävien ti lojen ai-
kaansaamiseksi päivävuorossa tapahtuvaa koulutyö-
tä varten ja päivävuoroon siirtymisen aloittaminen 
koulujen alemmista luokista (26.9. 913 §) 

— oppilaiden ja nuorison mielenterveyspalveluiden 
järjestely Helsingissä (14.4. 1087 §) 

— virat ja toimet: 21 terveydenhoitajan toimen perus-
taminen oppikoulujen terveydenhuoltoa varten 
(14.3. 252 §) 

— yhteisen jatkokoulutuksen järjestäminen Helsingin 
ja sen naapurikuntien kouluterveydenhoitohenkilö-
kunnalle (14.3. 1046 §) 

terveysolojen valvonta 
— terveydenhoitoviraston terveysolojen valvontaosas-

ton ammattientarkastustoimiston virkojen lakkaut-
taminen 1.7. alkaen ja työsuojelutoimiston perusta-
minen siihen kuuluvine virkoineen terveydenhoito-
viraston valvontaosastoon 1.7. alkaen (18.4.401 §) 

tartunnan torjun ta 
— ennakkokorvauksen maksaminen kaupungin varois-

ta henkilölle, jonka epäillään saaneen erittäin vaa-
rallisen, yleisvaarallisen tai valvottavan tartuntatau-
din tartunnan tai joka on todettu sellaisen taudin 
tartunnan kantajaksi 

— huoneiston hankkiminen salmonella-tartunnan saa-
neiden lasten päiväkodiksi (28.3. 272 §) 

elintarvikkeiden valvonta 
— Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Sipoon kuntien 

kanssa tehtyjen maidon ja muiden elintarvikkeiden 
sekä veden tutkimuksia koskevien sopimusten 
muuttaminen (5.9.861 §) 

Lausunnot. Lautakunnan kertomusvuonna antamista 
lausunnoista mainittakoon seuraavia asioita koskevat: 

avosairaanhoito 
— sairaankuljetuksen toteaminen kansanterveystyön 

toiminnaksi, jonka järjestäminen kuuluu terveys-
keskukselle (10.1. 36 §) 

— selviämisaseman perustaminen Helsinkiin ja lääkin-
tähenkiöstön palkkaaminen asemalle (29.3. 
1053 §) 

terveysolojen valvonta 
— ilmatarkkailun järjestäminen Helsingissä (11.4. 

361 §) 
— jätevedet: Helsingin kaupungin jätevesien poisto-

tunnelijärjestelmän yleissuunnitelman hyväksymi-
nen (18.7. 1856 §) ja Valtion painatuskeskuksen 
anomus teollisuusjäteveden johtamisesta yleiseen 
viemärilaitokseen (24.1. 1530 §) 

Terveyslautakunnan valvontaosasto lakkautti kerto-
musvuonna 66 kiinteistökohtaista jätteenpolttouunia 
niiden aiheuttamien haittojen takia sekä antoi lisäksi 
muuhun ympäristöhygieniaan l i i t tyvien valitusten joh-
dosta 44 velvoittavaa määräystä. 

Lautakunta käsitteli myös Eläinlääketieteellisen kor-
keakoulun ilmoitusta eläinlääkäripäivystyksen aloitta-
misesta pieneläinklinikalla 1.7. alkaen (4.7. 1850 §). 
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