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Meltin ym. aloite määrärahan varaamisesta v: n 1956 talousarvioon mainitun poliklinikko-
ja sairaalarakennuksen rakentamista varten päätettiin lähettää kaupunginhallituksen 
valmisteltavaksi (25. 5. 503 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 
Varsinainen huoltotoimi 

Huoltovirasto. Huolto-osaston 10 kanslianhoitajan virkaa ja asiamiesosaston kahdek-
san kanslianhoitajan virkaa siirrettiin 1.1. lukien 16. palkkaluokkaan (9. 3. 225 §). 

Vielä päätettiin huoltovirastoon perustaa 1. 1. 1956 alkaen seuraavat virat, joiden 
palkkaluokka ja kielitaitoluokka mainitaan suluissa viran nimen jäljessä: lapsilisätoimis-
toon toimistonhoitaja (19, II), käsittelijä (13, III), kolme toimistoapulaista (10, V), kaksi 
toimistoapulaista (9, V), työhuoltotoimistoon huoltotarkastaja (16, III) ja toimistoapu-
lainen (10, V); kodinhoitotoimistoon toimiston hoitaja (19, II), kodinhoidon valvoja (13, 
IV), toimistoapulainen (9, V) sekä kymmenen kodinhoitajaa (8, V); kassa- ja tilitoimis-
toon toimistoapulainen (9, V) (16. 11. 998 §). 

Care-järjestön lahjoittaman voin jakelukustannusten suorittaminen. Kaupunginvaltuus-
ton yleisistä käyttövaroista myönnettiin 3.5 milj. mk huoltolautakunnan käytettäväksi 
Care-järjestön lahjoittaman n. 90 000 kg:n voierän vastaanottamis-, kuljetus- ja jakelu-
kustannuksia varten (21. 9. 803 §). 

Kunnalliskodin sairaanhoitohenkilökuntaan kuuluvien virat päätettiin 1. 1. lukien 
siirtää korkeampaan palkkaluokkaan; palkkaluokka on merkittynä sulkuihin viran nimen 
jälkeen: poliklinikan hoitaja ja kaksi laboratoriohoitajaa (15), ylihoitaja (21), apulaisyli-
hoitaja ja yöylihoitaja (18), apulaisyöylihoitaja, röntgenhoitaja, 16 osastonhoitajaa ja 
johtajatar (15), 26 sairaanhoitajaa (hoitaja) (13) sekä 19 hoitajaa (11); Hirvihaaran osas-
toon johtaja (15) ja Kulosaaren osastoon johtaja (15) (22. 6. 595 §). 

Kunnalliskodin sairaalaan päätettiin 1.1. 1956 perustaa 15. palkkaluokkaan kuuluva 
lääkintävoimistelijan virka (2. 11. 950 §). 

Kunnalliskodin kalustonhankintamäärärahojen v:n 1954 säästö 31 390 813 mk päätet-
tiin siirtää kertomusvuonna käytettäväksi. Mainittu summa oli varattu C-rakennuksen 
ja uusien henkilökunnan asuinrakennusten perushankintoihin sekä keittiön ja lääkintä-
kojeiden hankintoihin, joita ei rakennustöiden viivästymisen vuoksi ollut voitu ottaa vas-
taan v. 1954 (26. 1. 98 §). 

Kunnalliskodin A-rakennuksen jää- ja lämpökaappien, potilashuoneiden ja käytävien 
valaisimien, puhelinlaitteiden johtoverkon ja aikakellolaitteiden sekä A- ja C-rakennusten 
radiolaitteiden, radiokoneiden ja tyynykuulokkeiden hankkimista varten saatiin kunnallis-
kodin kertomusvuoden kalustonhankintamäärärahaa ylittää 6.72 4 milj. mk (7. 9. 748 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginvaltuus-
ton käyttövaroista edeltä arvaamattomia pääomamenoja varten myönnettiin 3.48 milj. mk 
kunnalliskodin keittiön lisälaitteiden hankkimista, asentamista ja tarpeellisia rakennus-
töitä varten (20. 4. 368 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Käpylän kunnalliskodin henkilökunnan asun-
tolarakennuksen 2. 12. 1954 päivätyt piirustukset ja oikeuttaa kaupunginhallituksen teke-
mään piirustuksiin mahdollisesti tarvittavat pienehköt muutokset (20. 4. 367 §). 

Tervalammen työlaitoksen osastonhoitajan virka päätettiin korottaa 15. palkkaluokkaan 
1.1. alkaen ja laitoksen yövartijan virka muuttaa 1. 10. alkaen 10. palkkaluokkaan kuu-
luvaksi yövartija-lämmittäjän viraksi (22. 6. 595 §, 5. 10. 831 §). 

Työtupien suoritettavaksi määrätyt yleishankinnat, ks. s. 4, 119. 
Työtupien v:n 1954 kalustonhankintamäärärahojen säästö 175 698 mk, joka oli tar-

koitettu kahdeksan poljettavan ompelukoneen hankkimista varten ja joille ei ollut saatu 
tuontilisenssiä, saatiin siirtää kertomusvuonna käytettäväksi (26. 1. 99 §). 

Vanhainkodin jäljempänä mainitut virat päätettiin 1. 1. lukien siirtää korkeampaan 
palkkaluokkaan, joka on mainittu suluissa viran nimen jäljessä: ylihoitaja (21), yöylihoi-
taja (18), apulaisyöylihoitaja, poliklinikanhoitaja, röntgenhoitaja ja kahdeksan osaston-
hoitajaa (15) sekä 11 sairaanhoitajaa (hoitaja) (13) (22. 6. 595 §). 

Edelleen päätettiin vanhainkodin lääkintävoimistelijan virka siirtää 1.1. 1956 lukien 
13. palkkaluokkaan. Samasta ajankohdasta päätettiin vielä lakkauttaa vanhainkodin 10. 
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palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka ja perustaa 11. palkkaluokkaan kuuluva 
varastonhoitajan virka (2. 11. 950 §, 7. 9. 714 §). 

Koska vanhainkodin rakennusohjelmaan kuuluvista rakennuksista viimeinen oli val-
mistunut odotettua aikaisemmin kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kunnalliskodin 
johtokunnan suorittamaan vanhainkodin kaluston tilaukset talousarvioehdotuksen puit-
teissa jo ennen v:n 1956 talousarvion vahvistamista sillä ehdolla, ettei varoja käytettäisi 
kertomusvuoden aikana (5. 10. 850 §). 

Lastensuojelu 

Lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten ohjesäännön muuttaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti muuttaa lastensuojelulautakunnan alaisten lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten ohje-
säännön 15 §:n ja sosiaaliministeriö vahvisti sanotun muutoksen 10. 10. (7. 9. 746 §,2.11. 
919 §, kunn. as. kok. n:o 105). 

Lastensuojeluviraston alaisissa laitoksissa toimivien kansakoulunopettajien palkkaus 
ks. s. 43. 

Lastensuojeluviraston 3. palkkaluokkaan kuuluva lähetin virka päätettiin lakkauttaa 
1. 1. lukien (20.4. 336 §). 

Sofianlehdon vastaanottokodin johtavan hoitajan virka päätettiin 1.1. lukien siirtää 
19. palkkaluokkaan ja kahdeksan osaston hoitajan virkaa 15. palkkaluokkaan (22. 6. 
595 §). 

Toivolan oppilaskodin kuusi opettajan virkaa päätettiin 1.1. lukien siirtää 20. palkka-
luokkaan, 13. palkkaluokkaan kuuluva puutarhurin virka päätettiin lakkauttaa 1.9. 
lukien (22. 6. 596 §, 7. 9. 712 §). 

V:n 1952 talousarvioon Toivolan oppilaskodin uudisrakennuksen kalustoa varten mer-
kitty 4 milj. mk:n määräraha päätettiin lisenssivaikeuksien takia siirtää kokonaisuudes-
saan kertomusvuonna käytettäväksi (23. 2. 198 §). 

Kullatorpan lastenkoti. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa lastensuojelulautakun-
nan käyttämään Kullatorpan lastenkodin pitovaatteiden hankkimista varten varatusta 
määrärahasta enintään 90 000 mk lastenkodin johtajan ja hoitajan virka-asuntojen kalus-
tojen hankkimiseen (30. 11. 1 060 §). 

Kiinteistöjen pääluokan luvun Erinäisten hallintokuntain rakennusten korjaukset 
nimikkeelle »Lasten-ja koulukodit sekä vastaanotto-ja ammattioppilaskoti» Kullatorpan 
lastenkodin leikkituvan rakentamista varten merkitty 350 000 mk:n määräraha päätettiin 
käyttää makuuvilpolan rakentamista varten lastenkodin Veikkola nimiseen rakennuk-
seen (5. 10. 849 §). 

Apulastentarha Aulaan päätettiin 1.1. 1956 lukien perustaa 16. palkkaluokkaan kuu-
luva lastentarhan johtajan virka ja lakkauttaa samasta ajankohdasta lukien 15. palkka-
luokkaan kuuluva lastentarhanopettajan virka. 4 palkkaluokkaan kuuluva talous-
apulaisen virka päätettiin 1. 1. lukien siirtää 5. palkkaluokkaan (7. 9. 717 §, 25. 5. 461 §). 

Uuden apulastentarhan perustamista koskeva aloite. Vt Tuominen ym. olivat asiasta 
tekemässään aloitteessa maininneet kaupungin vajaamielishuollon kehittyvän hyvin 
hitaasti. Niinpä oli sellaisten vajaaälyisten lasten huoltoa varten, jotka eivät olleet sulje-
tun laitoshuollon tarpeessa, käytettävissä vain yksi 55-paikkainen apulastentarha Aula, 
jonka lapsiluku jatkuvan ylikuormituksen takia oli noussut 75:een. Aloitteentekijäin mie-
lestä vajaaälyisten lasten huoltokysymys voitiin ratkaista vain varaamalla heille sopiva 
päivähoitola ja ehdottivat, että 1956 talousarvioon varattaisiin tarpeellinen määräraha 
45-paikkaisen apulastentarhan perustamista varten. Lastensuojelulautakunta oli mai-
ninnut halunneensa odottaa vajaamielisten hoidon järjestelyä tutkimaan asetetun komi-
tean työn tuloksia. Mainittu komitea oli alustavasti harkinnut ns. vajaamielisten tuki-
laitosten toiminnan merkitystä ja ollut sitä mieltä, että ko. laitosten tarve oleellisesti riip-
pui siitä, miten vajaamielisten laitospaikkatarve voitiin tyydyttää. Alustavat selvitykset 
olivat nim. viitanneet siihen, ettei vajaamielisten lastentarhatoimintaa ollut välttämättä 
laajennettava, mikäli laitoshoitoa kaipaaville saataisiin riittävästi paikkoja. Lasten-
suojelulautakunnan mielestä olisi odotettava komitean lopullista ratkaisua. Sillävälin 
voitaisiin kuitenkin hankkia väliaikaisia sijoituspaikkoja vajaamielisille. Lastensuojelu-
lautakunnan talousarvioehdotukseen oli edelleenkin otettu määräraha tämäntapaisia 
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tarkoituksia varten. Kaupunginvaltuusto päätti, ettei aloite siinä vaiheessa antanut 
aihetta toimenpiteisiin (25. 5. 505 §, 5. 10. 848 §). 

Lemmilän vastaanottokodin miesopettajan virka päätettiin 1.1. 1955 lukien siirtää 
20. palkkaluokkaan (22. 6. 596 §). 

Ryttylän koulukodin 5 opettajan virkaa päätettiin 1.1. lukien siirtää 20. palkkaluok-
kaan. Kaupunginvaltuusto päätti siirtää tuloa tuottamattomien pääomamenojen pää-
luokkaan Ryttylän koulukodin erinäisiin kunnostamistöihin kertomusvuoden talousar-
vioon m e r k i n määrärahan 335 000 mk käytettäväksi v. 1956 perheasunnon järjestämistä 
varten askarteluhuoneen tilalle Ryttylän koulukodin Alatalo-nimisessä osastossa (22. 6. 
596 §, 21. 12. 1 133 §). 

Ryttylän koulukodin uusimisesta sekä uuden poikakodin rakentamisesta olivat vt 
Päivänsalo ym. tehneet aloitteen, jossa mm. oli mainittu, että Ryttylän koulukoti suurine 
rakennusryhmineen oli epätarkoituksenmukaisessa käytössä. Laitoksessa, joka oli raken-
nettu 150 poikaa varten, oli viime aikoina ollut vain 42 hoidokkia, vahvistetun määrän 
ollessa jonkin verran suurempi. Samanaikaisesti, kun laitoksen kustannukset hoidokkia 
kohti nousivat kohtuuttomiksi, oli kuitenkin vaikeuksia asosiaalisen aineksen ja vajaamie-
listen sijoituksessa. Aloitteentekijäin mielestä olisivat Ryttylän koulukodin rakennukset 
siihen tarkoitukseen pienin korjauksin erittäin sopivia. Koulukotia varten olisi tällöin 
hankittava uusi paikka ja rakennettava ajanmukainen laitos 30—45 poikaa varten. Kou-
lukoteja koskeva kysymys oli kokonaisuutena ollut valtion komitean harkittavana ja olivat 
valtion viranomaiset taipuvaiset hyväksymään suunnitelmat, joiden mukaan kunnat huo-
lehtisivat vastaisuudessa vain suojelukasvatusta tarvitsevien vastaanotosta, tarkkailusta 
ja tutkimuksesta ja valtio omissa laitoksissaan pysyväisestä hoidosta. Tältä uudelta poh-
jalta oli lastensuojelulautakunta käsitellyt koulukotien tehtäviä sekä esittänyt suunnitel-
mansa kaupunginhallitukselle. Suunnitelman mukaan perustettaisiin joko kaksi uutta 
poikien vastaanottolaitosta tai laajentamalla Lemmilän vastaanottokotia siitä muodoste-
taan toinen näistä laitoksista. Tämän järjestelyn jälkeen voitaisiin Ryttylän koulukodin 
suojat luovuttaa toisiin tarkoituksiin. Kiinteistölautakunnan saatua tehtäväkseen osoit-
taa sopivat paikat vastaanottokoteja varten oli alueiden hankkimisesta käyty neuvotte-
luja, jotka kuitenkaan eivät olleet johtaneet tulokseen. Kaupunginvaltuusto päätti, ettei 
aloite antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin (21.9. 802 §, ks. v:n 1954 kert. I osan s. 50). 

Toivoniemen koulukoti. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa Toivoniemen koulukodin 
käsityönopettajan ja hoitaja-käsityönopettajan virat 11. palkkaluokkaan kuuluviksi hoi-
tajan viroiksi. Vielä kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa 1. 9. lukien tilan 7. palkka-
luokkaan kuuluvan karjanhoitajan viran (25. 5. 461 §, 7. 9. 712 §). 

Jälkihuollon tarpeessa olevan nuorison nuorisokodin perustaminen ks. s. 47. 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Työnvälitystoimistoon päätettiin perustaa 1.6. alkaen 14. palkkaluokkaan kuuluva 
toimentajan virka (25. 5. 462 §). 

Vanhusten työnvälityksen järjestämiseksi työnvälitystoimistoon perustettavaa eri-
tyistä osastoa koskeva vt Parosen ym. aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen 
käsiteltäväksi (5. 10. 860 §). 

Pallokenttä. Jääkenttä-säätiön kanssa päätettiin tehdä seuraava vuokrasopimus Pallo-
kentän erään osan vuokraamista keinojäärataa varten: 

Helsingin kaupunki luovuttaa täten Jääkenttä-säätiö -nimiselle säätiölle vuokralle 
Töölön Pallokentältä nykyisessä kunnossaan alueen, jonka rajat käyvät ilmi 28. 12. 1954 
päivätystä kartasta jäljempänä mainituin ehdoin. 

1) Vuokra-aika on kaksikymmentäviisi (25) vuotta, alkaen 1.1. 1955 ja päättyen 
31. 12. 1979. 

Tenniskentällä oleva pilkkuviivalla erotettu alue luovutetaan vuokraajan hallintaan 
kuitenkin vasta 1.1. 1956 lukien, jolloin kaupungin ja Helsingfors Lawn-Tennis Klubb 
-nimisen yhdistyksen välillä 26. 4. 1946 tehty vuokrasopimus päättyy. 

Jos kaupunki vuokra-ajan kuluessa tarvitsee joitakin rakentamatta olevia osia vuokra-
alueesta yleisten liikenneväylien rakentamista varten, on säätiön korvauksetta luovutet-
tava ne kaupungille kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. 


