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600 mk:ksi ja oikeuttaa sairaalalautakunnan tekemään tämän mukaisen sopimuksen mai-
nitun synnytyslaitoksen kanssa. 

Helsingin yleisen sairaalan rakennussuunnitelman laajentaminen. Kaupungin ja valtion 
välisessä sopimuksessa Helsingin yleisen sairaalan rakentamisesta Meilahteen ja sen käyt-
tämisestä oli laskettu sairaalassa sen lopullisessa laajuudessa tulevan olemaan yhteensä 
1 780 potilaspaikkaa vastaavine poliklinikkoineen, joista paikoista 702 tuli kirurgisten 
ja sisätautien erikoisosastoille. Rakennustoimikunnan ryhdyttyä nyttemmin naistenklini-
kan laajennuksen ja lastensairaalan valmistuttua suunnittelemaan kirurgisia ja sisätautien 
klinikoita, oli tultu siihen tulokseen, että olisi tarpeellista laajentaa näitä osastoja korotta-
malla potilaspaikkojen lukumäärä 702:sta 1 200:aan. Sairaalahallituksen kannatettua 
ehdotettua laajentamissuunnitelmaa ja kaupunginhallituksen huomautettua, että lasten-
sairaalaa rakennettaessa lisättiin sen paikkalukua korottamatta kuitenkaan samalla kau-
pungin osuutta tässä klinikassa, joka seikka olisi tässä yhteydessä otettava huomioon, 
kaupunginvaltuusto sairaalalautakunnan esityksestä ja ottaen huomioon kaupungin-
hallituksen ehdotuksen päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään sellaisen 
lisäyksen Helsingin yleisen sairaalan rakentamista ja ylläpitoa koskevaan, kesäkuun 
9 p:nä 1939 tehtyyn sopimukseen, että sairaalan sairaansijojen kokonaismäärä korotetaan 
2 278:aan lisäämällä siihen lastenklinikan lisäsijat ja ne muiden klinikkain lisäsijat, joista 
vastedes ehkä sovitaan, edellytyksellä, että kaupunki on oikeutettu lunastamaan lisä-
tiloista vähintään puolet sekä että kaupungin osuutta sairaalan perustamiskustannuksiin 
muutetaan paikkalukujen muutosten edellyttämällä tavalla. 

Hoitopaikkojen hankkimista kroonisia tauteja sairastaville koskeva vtn Langenskiöldin 
aloite päätettiin 2) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Kunnallisten toipilaskotien perustamista koskeva aloite. Kaupunginvaltuusto päätti3), 
ettei vtn Jacobssonin aloite kunnallisten toipilaskotien perustamisesta antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että sairaalalautakuntaa kehoitettiin tutkimaan ja valmistele-
maan kysymystä kroonisten potilaiden hoidon ja jälkihoidon järjestämisestä siten, että 
aloitteessa osoitettu sosiaalinen tarkoitusperä tulisi jälkihoidon järjestelyssä riittävässä 
määrin huomioonotetuksi. 

Uusien synnytyspaikkojen järjestämistä koskeva vtn Salmela-Järvisen aloite päätettiin4) 
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

.Varsinainen huoltotoimi 
Huolto-ohjesäännön muutos. Merkittiin5) tiedoksi sosiaaliministeriön helmikuun 10 

p:nä 1947 vahvistaneen kaupunginvaltuuston päätöksen6) huolto-ohjesäännön 32 §:n 
muuttamisesta. 

Huoltovirasto. Huoltolautakunnan ja huoltoviraston yleisen toimiston v:n 1946 määrä-
rahoja Lämpö sekä Painatus ja sidonta päätettiin 7) sallia ylittää vastaavasti 225 000 mk 
ja 60 000 mk sekä asiamiestoimiston määrärahaa Painatus ja sidonta 10 000 mk. 

Huoltomäärärahat. V:n 1946 talousarvion huoltotoimen pääluokan lukuun Hoito 
huoltolautakunnalle kuulumattomissa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä suoranaisia 
avustuksia kuuluvia määrärahoja Sairaalahoito ja Suoranaiset avustukset päätettiin7) 
sallia ylittää vastaavasti 1 000 000 mk ja 2 500 000 mk sekä erinäisten sosiaalisten tehtä-
vien pääluokan lukuun Kansaneläkelaissa säädettyjen lisäeläkkeiden kunnanosuudet 
sisältyvää määrärahaa Korvaukset kansaneläkelaitokselle 50 000 mk. 

Huoltolautakunta oikeutettiin 8) ylittämään seuraavia kertomusvuoden huoltomäärä-
rahoja alla mainituin määrin: pääluokan Huoltotoimi luvun Hoito huoltolautakunnalle 
kuulumattomissa laitoksissa ja yksityisissä kodeissa sekä suoranaisia avustuksia määrä-
rahoja Sairaalahoito 11 000 000 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 300 000 mk 
ja Suoranaiset avustukset 18 000 000 mk sekä erinäisten sosiaalisten tehtäväin pääluokan 

!) Kvsto 26 p. helmik. 142 §. — 2) S:n 22 p. tammik. 66 §. — 3 ) S:n 2 p. huhtik. 220 §; 
ks. v:n 1946 kert. I osan s. 62. — 4) Kvsto 15 p. lokak. 584 §. — 5) S:n 26 p. helmik. 130 §; 
Kunnall. asetuskok. s. 14. — 6) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 62. — 7) Kvsto 12 p. helmik. 103 §. — 
8) S:n 15 p. lokak. 571 §. 
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lukuun Kansaneläkelaissa säädettyjen lisäeläkkeiden kunnanosuudet sisältyvää määrä-
rahaa Korvaukset kansaneläkelaitokselle 1 500 000 mk. 

Kunnalliskoti. Kaupunginvaltuusto p ä ä t t i l a k k a u t t a a kunnalliskodissa kolme 46 
palkkaluokkaan kuuluvaa sianhoitajan virkaa kertomusvuoden toukokuun 1 p:stä lukien 
sekä perustaa samasta ajankohdasta lukien kaksi uutta pesuapulaisen virkaa 48 palkka-
luokan mukaisin palkoin ja yhden 49 palkkaluokan siivoojan viran. Huoltolautakunta 
oikeutettiin virkoja haettaviksi julistamatta siirtämään lakkautettavista sianhoitajan 
viroista kaksi viran hoitajaa uusiin perusapulaisen virkoihin ja yhden perustettavaan sii-
voojan virkaan sekä oikeuttaa heidät nauttimaan entiset 46 palkkaluokan mukaiset palk-
kansa. 

Kunnalliskodin vartija A. Johansson, jota eräs kunnalliskodin hoidokki hänen viran-
toimituksessa ollessaan elokuun 29 p:nä 1946 oli puukottanut niin, että hän tästä johtu-
neen keuhkopussintulehduksen vuoksi edelleen oli työkyvytön, oikeutettiin 2) virkasään-
nön määräyksistä poiketen saamaan koko palkkansa kertomusvuoden loppuun saakka. 

Sen jälkeen kun kunnalliskodin yhteydessä oleva työlaitos oli päätetty3) lakkauttaa, 
rakennustoimisto oli laatinut suunnitelman työlaitosrakennuksessa eli ns. F-rakennuksessa 
tarpeellisista muutostöistä, jotta vaikeat hoidokit voitaisiin eristää sinne. Kaupungin-
valtuusto päätti4) mainittuja muutostöitä varten merkitä v:n 1948 talousarvioon 1 603 000 
mk ja oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan käyttämään määrärahan jo kertomusvuonna. 

Kunnalliskodin kertomusvuoden määrärahoja Siivoaminen ja Uutteruusrahat päätet-
tiin 5) sallia ylittää vastaavasti 90 000 mk ja 190 000 mk. 

Kunnalliskotikysymyksen ratkaisemista koskeva vtn Savosen ym. aloite päätettiin6) 
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Tervalammen työlaitos. Tervalammen työlaitoksen v:n 1946 uutteruusrahoja päätet-
tiin7) sallia ylittää 2 000 mk. 

Työtuvat. Työtupien v:n 1946 määrärahaa Työaineet päätettiin8) sallia ylittää 
1 000 000 mk. 

Avustukset. Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista päätettiin niitä ylittäen 
myöntää 50 000 mk:n suuruinen avustus Suomen huoltotyöntekijäin liitolle sen 30-vuotis-
juhlan järjestämistä varten 9), 500 000 mk käytettäväksi Vapaan huollon keskuksen ker-
tomusvuoden juokseviin menoihin ja 600 000 mk Kansanavun Helsingin paikallistoimis-
tolle samaan tarkoitukseen10) sekä 500 000 mk ylimääräisenä avustuksena Helsingin soke-
aintalo-säätiölle n ) . 

Vanhusten asuntokysymyksen selvittelyä koskeva vtn Leivo-Larssonin ym. aloite päätet-
tiin 12) lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Lastensuojelu 

Lastensuojeluohjesäännön muutokset. Merkittiin13) tiedoksi sosiaaliministeriön joulu-
kuun 18 p:nä 1946 ja tammikuun 7 p:nä 1947 vahvistaneen kaupunginvaltuuston pää-
tökset14) lastensuojeluohjesäännön muuttamisesta. 

Helsingin kaupungin poikien eristyslaitas. Kaupunginvaltuuston päätettyä15) perustaa 
alaikäisten lainrikko jäin eristyslaitoksen lastensuojelulautakunta oli laatinut ehdotuksen 
ohjesäännöksi mainitulle poikien eristyslaitokselle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi16) 
ehdotuksen eräin muutoksin ja sosiaaliministeriö vahvisti17) helmikuun 26 p:nä 1947 
valtuuston päätöksen. 

Kertomusvuoden talousarvion pääluokan Tuloa tuottamattomat pääomamenot 
lukuun Talorakennukset sisältyvää määrärahaa Talon Runeberginkatu n:o 3:n kunnosta-
minen asosiaalisten poikien sijoittamista ja pienasuntoja varten päätettiin 18) sallia ylit-
tää 989 000 mk. 

Kvsto 23 p. huhtik. 249 §. — 2 ) S:n 15 p. lokak. 555 §. — 3 ) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 
187. — 4) Kvsto 19 p. maalisk. 175 §. — 5) S:n 15 p. lokak. 571 §. — 6) S:n 5 p. marrask. 627 §. — 
7) S:n 12 p. helmik. 103 §. — 8 ) S:n 22 p. tammik.46 §. — 9) S:n 22 p. tammik. 36 §. — 10)' S:n 
19 p. maalisk. 173 §. — l l ) S:n 24 p. syysk. 513 §. — 12) S:n 24 p. syysk. 536 §. — 1 3) S:n 8 p. 
tammik. 6 § ja 22 p. tammik. 24 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 3 . — 1 4 ) Ks. v:n 1946 kert. I osan 
s. 6 3 . - 1 5 ) S:n s. 6 5 . - 1 6 ) Kvsto 8 p. tammik. 11 §; ks. Kunnall. asetuskok. s. 129. — 1 7 ) Kvsto 
19 p< maalisk. 168 §. — 18) S:n 21 p. toukok. 333 §. 
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Lastensuojeluvirasto. Kaupunginvaltuusto päätti 1) lakkauttaa v:n 1948 tammikuun 
1 p:stä lukien lastensuojeluviraston 27 palkkaluokkaan kuuluvan työhuoltotoimiston hoi-
tajan viran sekä perustaa samasta ajankohdasta lukien työhuoltotoimistoon 22 palkka-
ja II kielitaitoluokkaan kuuluvan työ- ja opintohuoltajan viran. 

Kaupunginvaltuusto päätti 2) perustaa tammikuun 1 p:stä 1948 lukien lastensuojelu-
virastoon kaksi 38 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvaa toimistoapulaisen virkaa ja 
yhden 33 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluvan kodissakävijän viran sekä Malmin 
lastensuojelutoimistoon 27 palkka- ja III kielitaitoluokkaan kuuluvän toimistonhoitajan 
viran oikeuttaen lastensuojelulautakunnan edellä mainittuihin virkoihin nimittämään 
niiden nykyiset hoitajat virkoja haettaviksi julistamatta. 

Lastensuojelumäärärahat. Seuraavia v:n 1946 lastensuojelumäärärahoja päätettiin3) 
sallia ylittää alla mainitun verran: lastensuojelulautakunnan määrärahoja Siivoaminen 
2 722 mk, Painatus ja sidonta 256 mk ja Tarverahat 13 024 mk; lastenhuoltolaitosten 
määrärahoja Kaluston hankinta 16 400 mk, Kaluston kunnossapito 3 160 mk, Ruokinta 
488 412 mk, Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 27 757 mk, Kirjat ja uutteruusrahat 
4 831 mk ja Yleisten laitteiden kunnossapito 40 597 mk; luvun Sijoitus yksityishoitoon, 
apumaksut ym. määrärahoja Yksityishoito ja jatko-opetus 1 320 294 mk, Suojelukasva-
tus 215 438 mk, Tylsämielisten lasten erikoishoito 147 919 mk, Lasten kesävirkistys 
61 449 mk, Aviottomat lapset 3 737 mk ja Matkakulut 3 739 mk; sekä Lastenhuoltolaitos-
ten tilat nimiseen lukuun sisältyvää Ryttylän tilan kustannusten määrärahaa 233 923 mk. 

Seuraavia kertomusvuoden lastensuojelumäärärahoja päätettiin4) sallia ylittää alla 
mainituin määrin: lastensuojelulautakunnan määrärahaa Siivoaminen 5 000 mk; lasten-
huoltolaitosten määrärahoja Siivoaminen 50 000 mk, Kaluston kunnossapito 125 000 mk 
ja Lääkkeet ja sairaanhoitotarvikkeet 85 000 mk; sekä luvun Sijoitus yksityishoitoon, 
apumaksut ym. määrärahoja Suojelukasvatuksen alaisten hoidokkien sijoittaminen val-
tion laitoksiin ja yksityishoitoon 150 000 mk, Lasten kesävirkistys 75 000 mk ja Suojelu-
kasvatuksessa olevien siirrot sekä alaikäisten irtolaisten lähettäminen kotikuntiinsa 
75 000 mk. 

N tikarin lastenkoti. Koska vajaaälyisten lasten hoitoon sijoittaminen sijoituspaikkojen 
puutteen johdosta oli äärimmäisen vaikeata ja koska Nurmijärven pitäjän Nukarin ky-
lässä sijaitseva Nukarin orpokoti rakennuksineen ja tontteineen oli orpokodin johtajan 
kuoleman johdosta saatavissa mainittuun tarkoitukseen kaupunginvaltuusto päätti5) 
ostaa Nurmijärven pitäjän Nukarin kylässä sijaitsevan Pengerkoski nimisen tilan RN l70 

rakennuksineen rasitevapaina 2 200 000 mk:n kauppahinnasta sekä merkitä v:n 1948 
talousarvioon tarkoitusta varten ostosummaa vastaavan määrärahan oikeuttaen kaupun-
ginhallituksen käyttämään määrärahan jo kertomusvuonna. 

Nukarin lastenkotiin päätettiin 6) tammikuun 1 p:stä 1948 lukien perustaa seuraavat 
sääntöpalkkaiset virat: 35 palkka- ja IV kielitaitoluokkaan kuuluva johtajan virka; neljä 
40 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvaa lastenhoitajan virkaa, 46 palkka- ja V kieli-
taitoluokkaan kuuluva keittäjän virka, 49 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluva keit-
tiöapulaisen virka, kolme 49 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvaa palvelijan virkaa 
sekä 38 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluva talonmiehen virka. 

Koska Nukarin lastenkodin päärakennuksessa oli todettu tarpeelliseksi suorittaa eräitä 
korjaus- ja muutostöitä, ennenkuin lastenkoti voi aloittaa siellä toimintansa, kaupungin-
valtuusto päätti7) merkitä v:n 1948 talousarvioon yhteensä 1 339 000 mk:n suuruisen 
määrärahan mainittuja korjaus- ja uudistöitä varten sekä oikeuttaa yleisten töiden lauta-
kunnan käyttämään määrärahan jo kertomusvuonna. 

Toivoniemen koulukoti. Kaupunginvaltuusto päätti 8) lakkauttaa Toivoniemen koulu-
kodin 27 palkkaluokkaan kuuluvan kansakoulunopettajan viran kertomusvuoden elo-
kuun 1 p:stä lukien ja 47 palkkaluokkaan kuuluvan palvelija-puutarhanhoitajan viran 
kertomusvuoden syyskuun 1 p:stä lukien, perustaa näiden virkojen sijaan kertomusvuo-
den syyskuun 1 p:stä lukien koulukotiin 37 palkkaluokkaan kuuluvan käsityönopettajan 
viran ja Toivoniemen tilalle 37 palkka- ja V kielitaitoluokkaan kuuluvan naispuutarhurin 
viran sekä myöntää mainittujen uusien virkojen haltijain palkkaamista varten kertomus-
vuodeksi 72 800 mk käyttövaroistaan uusien virkojen palkkoihin ja palkankorotuksiin. 

Kvsto 3 p. syysk. 432 §. — 2 ) S:n 24 p. syysk. 509 § ja 12 p. marrask. 634 §. — 8) S:n 
19 p. maalisk. 193 §. — 4) S:n 21 p. toukok. 331 § ja 15 p. lokak. 572 §. — 5) S:n 2 p. huhtik. 
214 §; ks. tämän kert. I osan s. 163 — 6) Kvsto 24 p. syysk. 505 §. — 7) S:n 3 p. syysk. 
477 §. — 8) S:n 3 p. syysk. 433 §. 
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Toivolan koulukoti. Toivolan koulukodin maataloustöiden ohjaajan viran siirtämistä 
37 palkkaluokasta 34:nteen koskeva esitys evättiin 1). 

Entisen Bengtsärin koulutilan vastainen käyttö. Koska maanlunastusviranomaisilta 
oli saatu tietää, että entisestä, kaupungin omistamasta Bengtsärin koulutilasta tultaisiin 
lohkaisemaan huomattava osa asutustarkoituksiin ja koska lisäksi oli saatu tietää, että 
mainittua tilaa voitaisiin pitää ns. rappiotilana ja ottaa se kokonaankin asutustarkoituk-
siin, kaupunginhallitus oli asettanut 2) komitean laatimaan suunnitelmaa koulutilan 
käytöstä. Komitean suoritettua tehtävänsä ja annettua asiasta mietintönsä, jossa tehtyi-
hin ehdotuksiin lastensuojelulautakunta oli yhtynyt, kaupunginvaltuusto kaupungin-
hallituksen ehdotuksesta päätti3), että entisen Bengtsärin koulutilan kantatila luovute-
taan lastensuojelulautakunnan hallintoon käytettäväksi suojelukasvatuksellisista syistä 
yhteiskunnan haltuun otettujen poikien työsiirtolana sekä että lastensuojelulautakuntaa 
kehoitetaan ryhtymään tästä aiheutuviin toimenpiteisiin. 

Avustukset. Lastensuojelulautakunta oikeutettiin 4) ylittämään kertomusvuoden talo-
usarvion pääluokan Lastensuojelu lukuun Avustukset sisältyvää Maitopisarayhdistyksen 
avustusmäärärahaa enintään 334 660 mk yhdistyksen neuvolain lääkärinpalkkioiden 
korottamista varten. 

Kaupunginvaltuuston yleisistä käyttövaroista myönnettiin, niitä ylittäen, 300 000 
mk:n 5) avustus Helsingin kaupunkilähetyksen Kilossa olevan lastenkotirakennuksen 
korjaamiseen ja laajentamiseen, 1 107 000 mk:n6) avustus Helsingin diakonissalaitoksen 
ylläpitämän Pitäjänmäen lastenkodin toiminnan aiheuttaman tappion peittämiseen ja 
1 474 953 mk :n 7) avustus Hyvösen lastenkodin kertomusvuoden arvioidun tappion peit-
tämiseen. 

Hyvösen lastenkodin perustajan sokealle sisarelle, rouva E. Koskiselle myönnetty 8) 
1 000 mk:n suuruinen kuukausiavustus päätettiin9) korottaa tammikuun 1 p:stä 1947 
lukien 2 500 mkraan. 

Lasten päiväkotien järjestämistä koskeva vtn Keinosen ym. aloite päätettiin10) lähettää 
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

Asumus- ja avioerolasten hoitoa koskeva vtn Leivo-Larssonin ym. aloite päätettiin n ) 
lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimisto. Oikeusaputoimiston v:n 1946 tarverahoja päätettiin12) sallia ylittää 
23 302 mk sekä kertomusvuoden määrärahoja Kesälomasijaiset 11 807 mk, Valaistus 200 
mk, Siivoaminen 350 mk ja Tarverahat 32 000 mk. 

Työnvälitystoimisto. Merkittiin13) tiedoksi kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe-
riön tammikuun 9 p:nä 1947 vahvistaneen kaupunginvaltuuston päätöksen14) työnväli-
tystoimiston ohjesäännön muuttamisesta. 

Työnvälitystoimiston ravintolaosaston johtajan virka päätettiin15) kertomusvuoden 
syyskuun 1 p:stä lukien siirtää 20 palkkaluokasta 22 palkkaluokkaan sekä merimiesosas-
ton johtajan virka 24 palkkaluokasta 22 palkkaluokkaan. Päätös alistettiin sosiaaliminis-
teriön palkkaosaston hyväksyttäväksi. 

Työn välityslautakunnan ilmoitettua, että maatalousosastolla, joka aloitti toimintansa 
erikoisosastona v. 1938 ei enää toistaiseksi ollut edellytyksiä menestyksellä toimia erikois-
osastona, koska helsinkiläisiä ei sanottavasti nykyoloissa voitu sijoittaa maataloustöihin, 
kaupunginvaltuusto työn välityslautakunnan esityksestä päätti16) tehdä kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriölle esityksen työnvälitystoimiston erikoisosastona toimivan maa-
talousosaston lakkauttamiseksi. 

Kvsto 4 p. kesäk. 347 § .— 2) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 152. — 3 ) Kvsto 26 p. helmik. 
137 §; kvston pain. asiakirj. n:o 3. — 4) Kvsto 23 p. huhtik. 272 §. — 5) S:n 19 p. maalisk. 
174 §. — 6) S:n 21 p. toukok. 297 §. — 7 ) S:n 3 p. syysk. 449 §. — 8) Ks. v:n 1943 kert. I osan s. 
34. .—9) Kvsto 18 p. kesäk. 389 §. — 10) S:n 15 p. lokak. 588 §. — n ) S:n 12 p. marrask. 639 §. — 
12) S:n 12 p. helmik. 104 § ja 26 p. marrask. 670 §. — 13) S:n 12 p. helmik. 71 §; ks. Kunnall. 
asetuskok. s. 5. — 14) Ks. v:n 1946 kert. I osan s. 65. — 15) Kvsto 3 p. syysk. 439 §. — 
16) S:n 24 p. syysk. 514 §. 


