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varten. 

Työryhmä sai valmiiksi 23.8. Helsingin kaupungin lastensuojelun ja kehitysvammahuollon laitos-
hoitotoimintaa koskevan kokonaissuunnitelman, jonka khs hyväksyi 25.11. huomioonotettavaksi 
lastensuojelun ja kehitysvammahuollon laitostoiminnan suunnittelutyössä. Työryhmä aloitti em. 
pohjalta Karviaismäen kehitysvammaisten asuntolan, hoitokodin ja suojatyöpaikan perustamis-
suunnitelmien laatimisen. Kertomusvuoden aikana lastensuojelulaitosten suunnitteluryhmä piti yh-
teisneuvottelun lastensuojelulaitosten suunnittelusta rakennusviraston talosuunnitteluosaston, kau-
punginkanslian ja sosiaalihallituksen edustajien kanssa. 

Lastensuojelulaitosten suunnitteluryhmän kokoonpanoa tarkistettiin 26.4. Työryhmän puh.johta-
jana toimii toimitusjoht. Kaarina Heinonen ja jäseninä vajaamielishuolt. Kastehelmi Haverinen, 
siht. Marja Kaarmo, lastenhuollon tark. Maija Kario, suunnittelutston pääll. Tuure Lehto, tark. 
Lea Pitkänen, nuorisonhuolt. Jyrki Ritamo ja sos.lääk. Sirkka Syvänne. Rakennusviraston talo-
suunnitteluosaston nimeämänä pysyvänä asiantuntijana toimii arkkit. Jaakko Suihkonen. Sihtee-
reinä toimivat suunnitt. Sirkka-Liisa Aho ja suunnitt. Anja Stenius. Työryhmä piti kertomusvuon-
na 16 kokousta. 

Suunnittelutoimiston edustaja on jäsenenä myös khn 12.12.1968 asettamassa Killinmäen keskus-
laitoksen suunnittelutoimikunnassa. 

M u u s u u n n i t t e l u 

Erikoissuunnittelua varten asetettujen työryhmien tehtävänä on laatia kaupungin kaikkia oman 
alansa hoitolaitoksia koskeva kokonaissuunnitelma sekä lisäksi tarvittaessa toimia eri rakennuskoh-
teita varten asetettujen työryhmien asiantuntijoina ja laatia näille erikoisalaansa liittyviä suunni-
telmia. 

Tietojen- Kokonaissuunnittelu. Suunnittelutoimikunta asetti 9.5.1967 työryhmän, jonka tehtävänä on kau-
käsitte/y pungin terveydenhuollon tietojen käsittelyn ja arkistoinnin kokonaisvaltainen suunnittelu. Kerto-

ja musvuonna työryhmän toiminta keskittyi pääasiallisesti projektityöskentelyyn. 
arkistointi 

Työryhmän kokoonpanoa ja tehtäviä on tarkistettu kaksi kertaa, viimeksi 12.12.1973, minkä jäl-
keen kokoonpano on seuraava: puh.joht. suunnittelutston pääll. Tuure Lehto, jäsenet suunnitt. 
Ingrid Hämelin, merkonomi Seppo Immonen, tutkimuspääll. Paavo Jensen, os.pääll. Reijo Koski-
Lammi 18.4. alkaen, talousjoht. Aarre Sinisalo, tutkija Pertti Solavaara, os.pääll. Heikki Tähtinen 
(22.2. saakka) sekä sihteeri suunnitt. Pentti Kangasharju. Kertomusvuonna työryhmä kokoontui 
yhdeksän kertaa. 

HKi-HYKS—tietojenkäsitte/ytoimikunta. Kaupunginhallitus asetti 24.9.1973 suunnittelutoimi-
kunnan esityksestä yhteistyötoimikunnan kaupungin terveydenhuollon ja HYKS: n tietojenkäsit-
telyn suunnittelua ja koordinointia varten. Toimikunta on käsitellyt yhteistyökysymyksiä kau-
pungin terveydenhuollon ja HYKS: n tietojen käsittelyn kehittämisessä. 

Toimikunnan puh.johtajana toimi hallintojoht. Ilkka Väänänen sekä jäseninä tutkija Lars Fors-
man, tutkimuspääll. Reijo Heliö, atk-pääll. Jukka Koskimies, suunnitt.tston pääll. Tuure Lehto, 
toimitusjoht. Juhani Luukkonen, tal.joht. Aarre Sinisalo, tutkija Pertti Solavaara ja laskentapääll. 
Aulis Tienpää sekä sihteerinä suunnitt. Pentti Kangasharju. Kertomusvuonna toimikunta kokoon-
tui kaksi kertaa. 

Terveyskeskuksen tietojenkäsittely. Suunnittelutoimikunta asetti 12.12.1973 työryhmän terveys-
keskustoimintoihin liittyvän tietojen käsittelyn ja arkistoinnin kehittämistä varten. 

Kertomusvuonna työryhmä suunnitteli jatkuvan sairauskertomuksen käyttöönottamista Hietanie-
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men terveysasemalle sekä osallistui toimistotilojen sisustus- ja tilasuunnitteluun. Lisäksi työryhmä 
suunnitteli terveydenhuoltoon liittyvien toimintojen tietojen käsittelyä Kontulan vanhustenhuol-
lon keskukseen sekä selvitti yhteistyössä kaupunginarkiston kanssa terveydenhoitoviraston ny-
kyistä arkistotilannetta ja mahdollisuuksia arkistomateriaalin vähentämiseen. 

Työryhmän puh.johtajana toimi tutkimuspääll. Telma Koli sekä jäseninä joht. hoit. Anita Brink, 
suunnitt. Pentti Kangasharju, aktuaari Anneli Pulkkinen, tal.pääll. Kalevi Saarelainen sekä sih-
teerinä tutkija Pertti Solavaara. Työryhmä kokoontui kertomusvuonna seitsemän kertaa. 

Potilastilastoinnin kehittäminen. Suunnittelutoimikunta asetti 21.2. terveydenhuollon tietojen kä-
sittelyä suunnittelevan ryhmän alaisuuteen hoitolaitosten potilastietojen keruuta ja tilastointia ke-
hittävän työryhmän. 

Työryhmä selvitti potilastietojen keruun ja tilastoinnin nykyjärjestelmät eri hoitolaitoksissa sekä 
ao. virastoissa. Esitutkimusraportti valmistui 1.8. Uuden sovellutuksen systeemiehdotusluonnos 
ilmestyi 15.10. ja sen sovellutuksen yhteydessä pyritään mm. siirtymään atk: n hyväksikäyttöön, 
yhtenäistämään sovellutukseen kuuluva lomakkeisto kaikissa laitoksissa sekä keskittämään potilas-
tietojen käsittelyä ja tilastointia. 

Työryhmän puh.johtajana toimi lask.pääll. Aulis Tienpää sekä jäseninä tutkija Lars Forsman, tai. 
pääll. Majlis Henriksson, suunnitt. Yrjö Karkia, aktuaari Anneli Pulkkinen, kanslianhoit. Rhea 
Salo 5.12. alkaen, os.lääk. Helena Simonen 1.12. asti sekä sihteerinä suunnitt. Pentti Kangasharju. 
Työryhmä kokoontui kertomusvuonna kuusi kertaa. 

Laskentatoimi. Suunnittelutoimikunta asetti 18.6. työryhmän kehittämään sairaanhoitolaitosten 
laskentatointa. Työryhmä asetti lyhyen tähtäimen tavoitteekseen nykyisen kirjanpidon atk-sovel-
lutuksen kehittämisen ja kustannuspaikkakohtaisen kustannuslaskelman suunnittelun ja toteutta-
misen Laakson sairaalassa. Hallinnollisen kirjanpidon sovellutuksessa kehitettiin tilipuitteistoa sekä 
tositteiden kulkua ja käsittelyä. Kustannuslaskennassa on suunnitteilla kustannuspaikka- ja laji-
kohtainen raportti, joka tulostetaan kirjanpidon aineistosta. 

Työryhmän puheenjohtajana toimi tai.joht. Aarre Sinisalo sekä jäseninä apul.tai.pääll. Majlis Hen-
riksson, suunnitt. Pentti Kangasharju ja merkon. Seppo Immonen. Sihteerinä toimi suunnitt. Yrjö 
Karkia. Työryhmä kokoontui kertomusvuoden aikana kolme kertaa. 

Laakson sairaalan tietojen käsittely. Sairaalan laajentamisen takia suunnitellaan myös tietojen kä-
sittelyjärjestelmää laajennettua sairaalaa varten. Tähän liittyy mm. jatkuvan sairauskertomuksen 
käyttöönotto sekä atk: n käyttöönottoon varautuminen. 

Tylsistyneiden 
vanhusten 

hoidon 
järjestäminen 

Työryhmä laati kertomusvuonna kokonaissuunnitelmaa tylsistyneiden vanhusten hoidon järjes-
tämiseksi Helsingissä. Varsinaisen mietinnön valmistuminen siirtyi seuraavan vuoden puolelle. 

Työryhmän puh.johtajana toimi suunnittelutston pääll. Tuure Lehto ja jäseninä hallintolääk. 
Antti Apajalahti, apul.joht. Pentti Arvo, apul.ylilääk. Asko Kahanpää, ylihoit. Pirkko Kivimäki, 
ylilääk. Kosti Myllykoski, ylilääk. Jouko Paloheimo, prof. Toivo Pihkanen ja ylilääk. Matti Viukari. 
Työryhmän pysyvänä asiantuntijana toimi apul.ylilääk. Maija-Liisa Vauhkonen. Työryhmän sihtee-
rinä toimi suunnitt. Sirkka-Liisa Aho. Työryhmä kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. 

Suunnittelutoimikunta asetti 21.2. työryhmän selvittämään tylsistyneiden vanhusten hoitoon liit-
tyviä kysymyksiä. Samalla toimikunta totesi, että työryhmän työssä tulee ottaa huomioon ter-
veydenhuollon järjestelykomitean alaisuudessa työskennelleen pitkäaikaispotilaiden hoidon järjes-
telyä suunnitelleen jaoksen 18.4.1973 päivätty mietintö sekä hoitolaitosten suunnittelutoimikun-
nan asettaman psykiatrisen sairaanhoidon järjestämistä selvittäneen työryhmän 22.10.1969 päi-
vätty mietintö. 
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Muu yleis- Suufinittelutoimikunta asetti 23.2.1967 työryhmän röntgenosastojen yleissuunnittelua ja 9.3.1967 
suunnittelu työryhmän laboratorioiden yleissuunnittelua varten. Po. työryhmät eivät kokoontuneet kertomus-

vuoden aikana, mutta työryhmän jäsenet ovat tarvittaessa toimineet alansa asiantuntijoina. 

Talous 

Hoitolaitosten suunnittelutoimikunnan toiminnasta kertomusvuonna aiheutuneet kustannukset 
(505 074 mk) koostuivat eri menoeristä seuraavasti: 

mk 

- suunnittelutoimikunnan palkkiot 3 734 
- suunnittelutoimiston henkilökunnan palkkamenot 341 408 
- työryhmien ja käytettyjen asiantuntijoiden palkkiot 793 
-sosiaalikustannukset 111 851 
- huoneistomenot 34 824 
- muut menot 12 465 

yhteensä 505 075 


