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2) Helsingin kaupunki luovuttaa sen käytettäväksi luovutetuista synnytyspaikoista 
korvausta synnytyslaitokselle kaksituhattasata (2 100) markkaa vuorokaudelta kutakin 
todellisuudessa käytössä olevaa synnytyspaikkaa kohti, mikä korvaus maksetaan siten, 
että kunkin kuukauden puolivälissä suoritetaan yhdeksänkymmentä (90) prosenttia kaik-
kien kaupungin käyttöön luovutettujen synnytyspaikkojen kuukausikorvauksesta, loppu-
tilityksen tapahtuessa vuosineljänneksittäin kunkin vuosineljänneksen päätyttyä. 

3) Synnytyslaitos on oikeutettu edellisen lisäksi perimään hyväkseen kultakin Hel-
singin kaupungin paikalle hoidettavaksi otetulta synnyttäjältä ainoastaan 300 markan 
suuruisen hoitomaksun vuorokaudelta. Tämän lisäksi saadaan potilaalta periä leikkaus-
salin käytöstä keisarinleikkaustapauksissa 1 000 markkaa, minkä lisäksi kaupunki suo-
rittaa synnytyslaitokselle korvauksena synnytyssalin käytöstä 700 markkaa potilasta 
kohti. Mikäli Helsingin kaupungin omissa sairaaloissa potilailta perittävät hoitomaksut 
tulisivat nousemaan, saa synnytyslaitos periä tässä sopimuksessa tarkoitetuilta potilailta 
vastaavan suuruisen hoitomaksun. 

4) Synnytyslaitos lähettää vuosineljänneksittäin viimeistään seuraavan kuukauden 
15 p:ään mennessä sairaalalautakunnalle kirjeellisen selvityksen, josta ilmenee Helsingin 
kaupungin paikoille hoidettavaksi otettujen synnyttäjien lukumäärä kuukausittain las-
kettuna ja samoin myös näillä paikoilla hoidettujen synnyttäjien hoitopäivien lukumäärä 
kuukausittain laskettuna. 

5) Tämä sopimus, jota on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, tulee voimaan 1.6. 
1956 ja voidaan se kumpaisenkin asianosaisen puolelta sanoa irti noudattamalla kolmen 
(3) kuukauden irtisanomisaikaa (2. 2. 337 §,31.5. 1 676 §, ks. v:n 1950 kert. I osan s. 164). 

Allergiasairaala. Kaupunginhallitus päätti uudistaa ajaksi 16.2. 1956—31. 12. 1957 
sopimuksensa Allergiatutkimussäätiö-—Stiftelsen för allergiforskning -nimisen säätiön 
kanssa 15 hoitopaikan varaamisesta vanhasta allergiasairaalasta 16. 12. 1948 päätetyin 
ehdoin (1.3. 684 §, ks. v:n 1948 kert. I osan s. 171). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1957 talousarvioehdotukseensa Allergiatutki-
mussäätiötä varten yht. 16 369 250 mk:n määrärahan, josta 3 mmk oli tarkoitettu avus-
tukseksi poliklinikkakustannuksiin (8. 11. 3 019 §, ks. myös s. 38). 

Societas Gerontologica Fennica. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sairaalalautakun-
nan panemaan täytäntöön 2. 3. tekemänsä päätöksen, joka koski sopimuksen tekemistä 
em. yhdistyksen kanssa sen Työterveyslaitoksen huoneistossa järjestämän helsinkiläisten 
vanhusten poliklinikan ja neuvolan ylläpitämisestä (28. 3. 1 026 §). 

Helsingin Valkonauhayhdistyksen avustaminen. Kaupunginhallitus päätt i myöntää 
yhdistykselle 380 000 mk:n avustuksen sairaanhoidon pääluokkaan kuuluvista käyttö-
varoistaan mielisairaanhoitajan ja valvovan lääkärin palkkaamista varten yhdistyksen 
ylläpitämään Emmauskotiin kertomusvuodeksi (22. 3. 939 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 
Kodinhoitotoiminnan v:n 1955 valtionapua laskiessaan oli sosiaaliministeriö laskenut 

kunnallisten kodinhoitajien palkat valtion 2. palkkaluokan eikä kaupungin suorittaman 
todellisen palkkauksen mukaisesti. Kun kaupungilla kunnallisista kodinhoitajista v. 1950 
annetun lain 10 §:n mukaan oli oikeus saada valtionapua todella suoritetuista peruspal-
koista, kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa valit tamaan sosiaaliminis-
teriön 13. 11. tekemästä ko. valtionapua koskevasta päätöksestä (29. 11.3 245 §, ks. v:n 
1950 kunn. as. kok. s. 115). 

Huoltovirasto. Kaupunginhallitus valitsi ja nimityksellä vahvisti varat. Aulis Heinosen 
vaalin huoltoviraston asiamiehen virkaan 15. 9. lukien (6. 9. 2 374 §, 20. 9. 2 506 §). 

Huoltoviraston asiamiehelle Ilmari Arpialle päätettiin pyynnöstä myöntää ero viras-
taan 26. 8. lukien (31. 5. 1 654 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä varat. Aulis Heinosen 26. 8. alkaen hoitamaan huol-
toviraston asiamiehen avoinna olevaa virkaa siihen kuuluvin palkkaeduin toistaiseksi 
kunnes virka täytettäisiin, kuitenkin enintään kertomusvuoden loppuun (23. 8. 2 276 §). 

Vahtimestarien haastepalkkiot, ks. s. 189. 
Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
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74 377 mk IV huoltotoimiston toimistohuoneistoon asennettavaa palveluskutsu- ja 
hälytysjärjestelmää varten (2. 2. 330 §, 20. 12. 3 496 §). 

Huoltolääk. Erkki Paavilainen oikeutettiin käyttämään omaa henkilöautoaan virka-
ajoihin vahvistettua korvausta vastaan tavanmukaisin ehdoin (22. 11. 3 192 §). 

Reumapotilaiden toipilaspäivärahat. Kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltolauta-
kuntaa harkitsemaan määrärahan merkitsemistä v:n 1957 talousarvioehdotukseensa 
reumasairaille jälkihuoltona myönnettäviä toipilasrahoja varten sekä tekemään kaupun-
ginhallitukselle ehdotuksen niiden käytöstä (23. 2. 586 §). 

Kunnalliskotien hoitomaksut. Kaupunkiliiton toimisto oli tiedustellut, oliko kaupun-
gilla huomauttamista sosiaaliministeriön laatiman ehdotuksen johdosta, joka koski kun-
nalliskodeissa perittäviä hoitomaksuja. Ehdotuksessa olivat hoitomaksut jaetut neljään 
eri ryhmään ja kuului Helsinki neljänteen ryhmään, jonka hoitomaksut olivat 400—450 
mk vuorokaudessa. Kaupunginhallitus päätti Kaupunkiliiton toimistolle annettavassa 
lausunnossaan esittää, että Kaupunkiliitto koettaisi vaikuttaa sosiaaliministeriöön siten, 
että vieraspaikkakuntalaisia ja oman kunnan asukkaita varten vahvistettaisiin eri taksat 
ja että taksoja vahvistettaessa otettaisiin huomioon myös hoidon taso ja se, montako hoi-
dettavaa on sijoitettu samaan huoneeseen (13. 12. 3 424 §). 

Kunnalliskoti. Eräiden kunnalliskodin ja vanhainkodin röntgenhoitajien anomuksesta 
kaupunginhallitus päätti, että kunnalliskodin ja vanhainkodin röntgenhoitajille ja rönt-
genapulaisille, mikäli he ovat työssään jatkuvasti keskimäärin neljä tuntia päivässä 
alttiina röntgensäteilylle, myönnetään kaupunginvaltuuston v. 1950 (ks. s. 41) tekemän 
päätöksen mukaan pakollinen talviloma. Samalla kaupunginhallitus päätti palkkalauta-
kunnan lausunnon mukaisesti ilmoittaa kunnalliskodin johtokunnalle, että koska palkkio-
virassa oleva röntgenlääkäri joutuu työskentelemään vain n. 4 % t. viikossa, eli alle 16 
työpäivää kuukaudessa, ei hän ole oikeutettu vuosilomalain mukaiseen luonnossa annetta-
vaan vuosilomaan, vaan ainoastaan ko. lain 9 §:n 2 mom. mukaiseen 4 %:n vuosilomakor-
vaukseen. Sairaalalautakunnalle päätettiin huomauttaa, ettei röntgenhenkilökunnalle 
myönnettävän loman ulottaminen koskemaan myös filminkehittäjiä ja röntgenosaston 
vahtimestaria, ollut voimassa olevien määräysten mukainen (16. 2. 476 §, ks. v:n 1950 
kert. I osan s. 41, kunn. as. kok. s. 52, v:n 1951 kert. I osan s. 141, v:n 1954 kert. II osan 
s. 13). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunginvaltuuston v. 1955 (ks. s. 10) tekemällä pää-
töksellä viranhaltijoille myönnettyä 25 000 mk:n kertakaikkista korvausta v:lta 1955 
saanut suorittaa kunnalliskodin 6. palkkaluokkaan kuuluvalle papille, osapäivätyötä 
suorittaville viranhaltijoille eikä niille viranhaltijoille, joiden virkasuhde on päätöksessä 
mainittuna aikana ollut keskeytyneenä, mutta ettei korvauksen suorittamiseen valtion 
eläkettä nauttiville viranhaltijoille ollut estettä. Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa kunnalliskodin johtokunnalle, että sen tiedustelemat traktorinkuljettajan ja toimisto-
apulaisen virat kuuluivat 1.1. lukien 13. palkkaluokkaan (23. 2. 592 §). 

Kunnalliskodin ja vanhainkodin röntgenlääkärille päätettiin 1.7. lukien suorittaa 
45 000 mk:n palkkio kuukaudessa, sillä edellytyksellä että ko. lääkäri suorittaisi sanotusta 
päivästä lukien vanhainkodissa vähintään neljä käyntiä kuukaudessa (25. 5. 1 588 §). 

Muuttaen v. 1953 (ks. s. 147) tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti vahvistaa 
kunnalliskodin neuvottelevien lääkäreiden ja erikoislääkäreiden palkkion 1. 7. lukien 
3 300 mk:ksi käynniltä (25. 5. 1 589 §). 

Kunnalliskodin johtokunta oikeutettiin maksamaan Kivelän sairaalassa tilapäisesti 
suoritettavista huollettavien ruumiinavauksista 2 000 mk tapaukselta ja käyttämään tar-
koitukseen kunnalliskodin ja vanhainkodin määrärahoja Muut palkkamenot (8. 3. 765 §). 

Kunnalliskodin papin viran haltijalle päätettiin ajalta 1. 4. —-30. 6. suorittaa 2 400 
mk:n palkankorotus kuukaudelta (9. 8. 2 136 §). 

Kunnalliskotiin päätettiin ottaa kaksi askartelutyönharjoittelijaa 1.9. lukien kerto-
musvuoden loppuun sekä myöntää huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista 102 000 mk heidän palkkaustaan varten kertomusvuonna (20. 9. 
2 500 §). Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, että em. askartelutyönharjoittelijoille 
saatiin maksaa 20 000 mk:n kuukausipalkkio 1. 11. lukien (22. 11. 3 188 §). 

Kunnalliskodin työnjohtajalle Arvo Harrille saatiin pajatyönjohtajan palkasta säästy-
neitä varoja käyttäen suorittaa 1.1. lukien 15. ja 16. palkkaluokkien sekä 1. 7. lukien 
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16. ja 17. palkkaluokkien erotus korvauksena pajatyönjohtajan tehtävien hoitamisesta 
<12.4. 1 151 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa kertomusvuoden alusta 13. palkkaluokkaan kuulu-
neen tp. traktorinkuljettajan viran 1.7. lukien 15. palkkaluokkaan kuuluvaksi autonkul-
jettajan viraksi. Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 
10 380 mk palkkaluokkien välisen erotuksen suorittamista varten kertomusvuonna. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa huoltolautakunnan palkkaamaan 1.3. lukien tp. 
autonkuljettajan 14. palkkaluokan ja 1.7. lukien 15. palkkaluokan mukaisella palkalla. 
Em. tililtä myönnettiiii 327 780 mk sanotun viranhaltijan palkkausta varten (1. 3. 677 §). 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kunnalliskodin johtokunnalle, ettei kaupungin ja 
Vakuutusyhtiö Pohjolan välisen sopimuksen mukaan kaupungilla ollut oikeutta pidättää 
suoritetusta tapaturmakorvauksesta muuta kuin sairausloman ajalta maksettua palkkaa 
vastaava osa, joten loppuosa oli suoritettava tapaturmakorvauksen saajalle itselleen 
<15. 11. 3 109 §). 

Henkilökunnan vaatteiden pesusta ja silityksestä perittävä korvaus päätettiin korottaa 
50 mk:ksi kg:lta 1. 4. alkaen (5. 4. 1 106 §). 

Kunnalliskodin pesulassa pestystä, mankeloidusta ja silitetystä pyykistä päätettiin 
laskuttaa 40 mk kilolta (15. 3. 881 §). 

Kunnalliskodin eri osastojen eräiden viranhaltijain virka-asunnot määrättiin kunnallis-
kodin johtokunnan esityksen mukaisesti. 

Kunnalliskodin tp. lääkäri Börje Sundell oikeutettiin käyttämään omaa henkilö-
autoaan virka-ajoihin vahvistettua korvausta vastaan tavanomaisin ehdoin (2. 2. 327 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
1.21 mmk kunnalliskodin keittiön suurkeittiölieden hankinta-, kuljetus- ja asennuskus-
tannuksia varten (12. 4. 1 139 §). 

Koskelan kunnalliskodin A-rakennuksen muutostöiden loppuun suorittamista varten 
kaupunginhallitus myönsi 1.5 mmk v:n 1954 talousarvion tuloa tuottamattomien pää-
omamenojen pääluokan luvun Talorakennukset määrärahoista Kunnalliskoti Koskelassa; 
nykyisten rakennusten muuttaminen kunnalliskodin kroonisten sairaiden hoitolaksi 
<27. 9. 2 585 §). 

Hirvihaaran huoltolaitos. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 
kaupunginhallitus myönsi 650 000 mk Hirvihaaran kartanon päärakennuksen keskusläm-
mityssavupiipun uusimista varten. Työn suorittamiseen oli käytettävä paikallista työ-
voimaa (12. 4. 1 147 §). 

Hirvihaaran huoltolaitoksen askartelu- ja saunarakennuksen pääpiirustukset päätet-
tiin hyväksyä talorakennusosaston piirustuksen n:o 347/III mukaisesti (28. 6. 1 928 §). 

Tervalammen työlaitoksen työsuhteessa olevan lääkärin palkkio vahvistettiin 20 000 
mk:ksi kuukaudessa 1. 7. lukien. Palkkio saatiin maksaa laitoksen määrärahoista Muut 
palkkamenot (27. 9. 2 581 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 360 000 mk Tervalammen työlaitoksen kuorma-auton hankkimista varten (2. 2. 
334 §); 100 000 mk navetan lämmin vesi varaajan hankkimista varten (5. 12. 3 330 §) sekä 
220 000 mk maanalaisen bensiinisäiliön sekä 2 000 l:n petrooli- ja naftasäiliön hankkimista 
varten työlaitokselle (12. 4. 1 146 §). 

Yleisjaosto päätti, että kunnalliskodista saatiin Tervalammen työlaitokselle siirtää 
hevonen, valjaat ja riimu, jotka oli merkittävä työlaitoksen ao. luetteloihin (Khn jsto 
9. 5. 5 762 §). 

Tervalammen työlaitoksen uusi maatalousrakennus päätettiin vakuuttaa 4 mmk:n 
määrästä (8. 11. 3 007 §). 

Työtupiin päätettiin hankkia teollisuus-sik-sak-kone v:n 1955 talousarvion kaluston 
hankintamäärärahoja käyttäen ja niitä tarvittaessa ylittäen (12. 1. 89 §). 

Vanhainkoti. Röntgenlääkärin palkkio, ks. kunnalliskoti. 
Kunnalliskodin johtokunta oikeutettiin palkkaamaan vanhainkotiin 1. 9. lukien 18. 

palkkaluokkaan kuuluva tp. laboratoriohoitaja, sillä ehdolla että samasta ajankohdasta 
lukien lakkautettaisiin yksi 15. palkkaluokkaan kuuluva sairaanhoitajan virka. Samalla 
kaupunginhallitus päätti myöntää käyttövaroistaan Vuoden varrella tarvittavat tilapäiset 
viranhaltijat 23 440 mk palkkaluokkien erotuksen suorittamista varten kertomusvuonna. 
Myöhemmin kaupunginhallitus oikeutti kunnalliskodin johtokunnan suorittamaan ko. vir-
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kaan määrätylle Maija Rätylle kertomusvuoden aikana 18. palkkaluokan ja 15. palkka-
luokan välisen erotuksen em. määrärahoilla sekä loppuosan palkasta Rätyn vakinaisesta 
sairaanhoitajan virasta säästyneillä varoilla (11. 10. 2 716 §, 22. 11. 3 196 §). 

Vanhainkodin apumiehelle Johannes Kuivalaiselle päätettiin määrärahoista Muut 
palkkamenot suorittaa 4 000 mk:n henkilökohtainen palkanlisä kuukaudessa 1.2. lukien 
toistaiseksi ja niin kauan kuin hän toimii vanhainkodin henkilöautonkuljettajana tai 
asiasta toisin päätettäisiin (16. 2. 506 §). 

Röntgenhoitajien talviloma ja ruumiinavauksista suoritettava palkkio, ks. kunnallis-
koti. 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönr 
nettiin 400 000 mk taideteosten hankkimista varten vanhainkotiin (16.2. 511 §) sekä 
950 000 mk vanhainkodin eräiden rakennusten ikkunoiden tiivistämistä vaiten (25. 10. 
2 848 §). 

Vanhainkodin rakennustoimikunnalle päätettiin ilmoittaa, ettei kaupunginhallituksen 
mielestä ollut estettä rakennustoimikunnan esittämien keskeneräisten töiden ja hankinto-
jen suorittamiseen rakennustoimikunnan käytettävissä olevilla varoilla (1.3. 680 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, ettei vanhainkodin rakennustoimikuntaan valita 
uutta jäsentä edesmenneen arkkit. Paavo Hansteen tilalle (2. 2. 328 §). 

Vanhainkodin eräiden viranhaltijain virka-asunnot määrättiin kunnalliskodin johto-
kunnan esityksen mukaisesti, samaten peruutettiin eräiden viranhaltijain virka-asunto-
oikeudet (13. 9. 2 443 §, 27. 9. 2 583 §). 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Kaupunginhallitus päätti myöntää Suomen Pelastus-
armeijan Säätiölle huoltotoimen pääluokan lukuun Avustukset kuuluvista ao. määrä-
rahoista 1 358 303 mk ajalta 29. 10. 1955 — 30. 9. 1956 maksettavana avustuksena kau-
punginvaltuuston v. 1954 (ks. s. 182) tekemän päätöksen mukaisesti (1. 11. 2 938 §). 

A-Klinikkasäätiön kertomusvuoden toiminnan tukemista varten myönnettiin 200 000 
mk huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (25. 10. 
2 847 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. Kaupunginhallitus päätti, että Anna ja J. A. 
Nordströmin rahaston kertomusvuonna käytettävissä olevat varat 5 820 mk siirretään v. 
1957 jaettavaksi (23. 8. 2 272 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti, ettei Alma Maria Lindbergin rahastosta jaeta avus-
tuksia kertomusvuonna (11. 5. 1 439 §). 

Alma Uhlenin rahaston kertomusvuoden korkovaroista päätettiin jakaa yksi 10 000 
mk:n ja viisi 6 000 mk:n avustusta (14. 6. 1 815 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei Anna Sara Arosinin rahastosta toistaiseksi myönnetä 
uusia avustuksia, että Ida Flögerille myönnetty elinkautinen avustus korotetaan 15 000 
mk:ksi kertomusvuoden alusta sekä että korkovaroista liitetään toistaiseksi vuosittain 
pääomaan 5 000 mk ja loput siirretään seuraavana vuonna käytettäväksi (23. 8. 2 271 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, että neiti Julia Lindille myönnetään em. ra-
hastosta 15 000 mk:n suuruinen elinkautinen vuotuinen avustus. Kertomusvuoden avus-
tuksena suoritettaisiin kuitenkin edellisen avustuksen saajan kuoleman jälkeen käyttä-
mättä jäänyt 11 500 mk (15. 11. 3 103 §). 

Alma Liljebladin rahastosta päätettiin kertomusvuonna jakaa 100 000 mk erisuurui-
sina avustuksian 29:lle eri henkilölle huoltolautakunnan hallintojaoston esityksen mukai-
sesti. Loput rahaston korkovaroista oli siirrettävä v:een 1957 ja varattava osakehuoneis-
tojen mahdollisia korjauksia varten (15. 11. 3 102 §). 

Ninni ja Rosina Forstenin avustusrahasto kainoille köyhille -nimisen rahaston korko-
varoista päätettiin kertomusvuonna jakaa 34 500 mk 1 500 mk:n suuruisina avustuksina 
23:lle eri henkilölle (4. 10. 2 648 §). 

Vanhojen Huolto -nimiselle yhdistykselle myönnettiin huoltotoimen pääluokkaan kuu-
luvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 290 000 mk:n ylimääräinen avustus Koske-
lantie 26:n kohdalla olevan katuosuuden kunnostamista varten (9. 2. 403 §). 

Kovaosaisten Ystävät. Kaupunginhallitus päätti luovuttaa Kivelän sairaalan käytöstä 
poistetut em. yhdistyksen käytössä jo olevat 100 sänkyä yhdistykselle korvauksetta käy-
tettäväksi yhteismajoitustiloissa (9. 8. 2 149 §). 
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Lastensuojelu 
Metsäkummun tarkkailukodin lastenpsykiatrin ja psykologin virkojen siirtäminen lasten-

suo jeluvirastoon. Metsäkummun tarkkailukodin tp. lastenpsykiatrin ja psykologin virat 
päätettiin jättää täyttämättä ja palkata 1. 4. lukien lastensuojelu virastoon 27. palkkaluok-
kaan kuuluva tp. lastenpsykiatri ja 22. palkkaluokkaan kuuluva psykologi lastensuojelu-
lautakunnan määrärahoja Tilapäiset viranhaltijat käyttäen (8. 3. 768 §). 

Lastensuojeluviraston vahtimestarien haastepalkkiot. Lastensuojelu viraston vahtimesta-
reille sekä huolto viraston vahtimestareille ja järjestysmiehille päätettiin palkkiona haas-
teiden toimittamisesta suorittaa 200 mk Kantakaupungin alueella sekä 300 mk esikau-
punkialueella kutakin laillisesti toimitettua haastetta kohden (22.3. 929 §). 

Lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten henkilökunnan vaatteiden pesu. Kaupunginhallitus 
päätti, että lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten pesuloissa suoritetusta henkilökunnan vaat-
teiden pesusta, mihin ei kuitenkaan sisällytetä työvaatteita, peritään 1. 9. lukien korvauk-
sena 45 mk mankeloidulta ja 50 mk silitetyltä vaatekilolta (13. 9. 2 444 §). 

Perhelisien ja äitiysavustusten maksattaminen, ks. s. 117. 
Lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten irtaimiston palovakuutussopimukset. Kaupunginhalli-

tus päätti oikeuttaa lastensuojelulautakunnan aikanaan sanomaan irti Vakuutusyhtiö 
Pohjolan kanssa tehdyn vakuutussopimuksen lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten irtaimis-
ton palovakuuttamisesta, siten että sopimus päättyisi kulumassa olevan sopimuskauden 
lopussa (20. 9. 2 496 §). 

Lasten- ja nuorisonhuoltolaitospaikkojen tarve. Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiin-
teistölautakuntaa yhteistoiminnassa lastensuojelulautakunnan kanssa hankkimaan 

1) kaksi 150—-200 m2:n suuruista huoneistoa, joihin voitaisiin perustaa 12—15 paik-
kaiset poikkeavien, kouluiässä olevien poikien lastenkodit, 

2) kaupungista tai sen välittömästä läheisyydestä huvilan tai kaksi huvilaa, joihin 
voitaisiin sijoittaa väliaikaisesti 30—-40 syvästi vajaamielistä lasta, 

3) n. 100 m2:n suuruisen huoneiston vajaamielisten lasten apulastentarhaa varten, 
4) n. 150—200 m2:n suuruisen huoneiston, johon voitaisiin sijoittaa 10—15 leikki-

ikäisen lapsen lastenkoti sekä 
5) n. 150—200 m2:n suuruisen huoneiston, johon voitaisiin sijoittaa 10—12 paikkainen 

yli 16 vuotiaiden tyttöjen jälkihuoltolaitos. 
Huoneistojen hankinnat oli, mikäli mahdollista pyrittävä suorittamaan em. järjestyk-

sessä kuitenkin huomioon ottaen, että 1) kohdassa tarkoitetuista huoneistoista toinen voi-
taisiin kiireellisyysjärjestyksessä jättää myöhemmäksi ja että 2) kohdassa mainittuja 
huviloita hankittaessa osa tarpeesta voi tulla tyydytetyksi, mikäli kaupunginvaltuusto 
päättää ostettavaksi Sipoon kunnan Massbyn kylässä sijaitsevan ns. Lindyn huvilan. 
Kiireellisyysjärjestyksestä voidaan kuitenkin poiketa, milloin saatavissa oleva huoneisto 
paremmin sopii kiireellisyysjärjestyksessä myöhemmin mainittuun tarkoitukseen (5. 4. 
1 HO §). 

Hoitopaikkojen varaaminen Lastenlinnasta. Kenraali Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton kanssa päätettiin tehdä seuraava sopimus 10 hoitopaikan varaamisesta lastensuoje-
luviraston tarpeita varten: 

Sopimus 
Mannerheim-liiton Helsingin Lastenlinnan hoitopaikoista. 
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitto luovuttaa täten Helsingin kaupungissa 

omistamastaan Mannerheim-liiton Helsingin Lastenlinna -nimisestä lastenhoitolaitoksesta 
Helsingin kaupungille, jota tässä sopimuksessa kutsutaan tilaajaksi kymmenen (10) hoito-
sijaa seuraavin ehdoin: 

1) Tämä sopimus on voimassa tammikuun 1. päivästä 1957 kymmenen (10) vuotta. 
Jollei tilaaja sano sopimusta irti vähintään yhtä (1) vuotta tai Mannerheim-liitto vähin-

tään kymmentä (10) kuukautta ennen sen päättymistä, se jatkuu aina viisi (5) vuotta 
kerrallaan. 

2) Tilaaja on oikeutettu pitämään laitoksessa edellämainittuja hoitosijoja vastaavan 
määrän Lastenlinnan hoitoa tarvitsevia lapsia. 

3) Tilaaja on velvollinen suorittamaan ennakkomaksuna kalenterivuodelta hoitosi jaa 
kohden jäljempänä 4) kohdassa mainitusta lopullisesta korvauksesta: 
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a) Vahvistetun taksan mukaisen hoitomaksun kaikilta päiviltä vuosineljänneksittäin 
etukäteen käytettiinpä hoitosijoja tai ei. 

b) Vuosittain huhtikuussa kaksikolmasosaa (2/3) edellisen vuoden kokonaiskustannuk-
sista hoitosijaa kohden. 

4) Tilaaja on velvollinen suorittamaan lopullisena korvauksena kalenterivuodelta 
hoitosijaa kohden tilaajakunnasta olevien lasten hoitopäivien mukaisen suhteellisen osan 
(käytettyjen hoitopäivien suhde laitoksen koko hoitopäivälukuun) laitoksen nettokustan-
nuksista. Nettokustannuksia laskettaessa otetaan laitoksen tulona huomioon laitoksen 
valtionavustus ja kaikki suoritetut hoitopäivämaksut, ei kuitenkaan 3) kohdassa mainit-
tuja ennakkomaksuja, sekä muut mahdolliset tulot. Laitoksen kustannuksina otetaan 
huomioon rakennuksen ja laitoksen vuotuiset kunnossapito- ja käyttökustannukset sekä 
Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliitolle kunkin vuoden huhtikuussa maksettava pää-
omakorvaus viisimilj oonaa (5 000 000) markkaa. Korjauslaskelmassa vähennetään 3) 
kohdan mukaan maksetut ennakkomaksut. Näin laskettu lopullinen korvaus on suoritet-
tava kalenterivuotta seuraavan vuoden helmikuussa. Jos 3) kohdan mukaan maksettu 
korvausennakko on suurempi kuin em. tavalla laskettu korvaus, on tilaajalle samoin helmi-
kuussa palautettava liikaa maksettu määrä. 

Edellä mainittu pääomakorvaus sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin niin, että 
se muuttuu indeksin muutosta vastaavasti. Perusteena pidetään vuoden 1956 tammikuun 
elinkustannusindeksiä, ja pääomakorvaus lasketaan maksuvuoden tammikuun elinkus-
tannusindeksin mukaan verrattuna vuoden 1956 tammikuun indeksiin. 

5) Hoitopaikoista saa laitoksen ylilääkäri käyttää korkeintaan 10 paikkaa, joita kos-
kevia hoitopäiviä ei lueta laitoksen hoitopäivälukuun. 

6) Tilaajalle on lähetettävä vuosineljänneksittäin raportti, josta ilmenee tilaajalle kuu-
luvat hoitopäivät, kunkin potilaan nimi, laitokseenotto- ja poistamispäivä ja heidän suo-
rittamansa hoitomaksut. 

7) Tilaajalla on oikeus osallistua Lastenlinnan hallintoon sillä tavoin kuin Lastenlinnan 
perussäännössä sanotaan. 

8) Ellei tilaaja täytä tämän sopimuksen ehtoja, on Kenraali Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto oikeutettu ilman irtisanomista purkamaan sopimuksen. 

9) Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet tilaajan ja Kenraali Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton kesken ratkaisee sovintolautakunta, johon kumpikin asian-
osainen valitsee yhden jäsenen ja siten valitut kutsuvat kolmannen puheenjohtajaksi. 

10) Näitä sopimuksia on laadittu kappale molemmille sopimuspuolille (5. 12. 3 335 
ks. s. 41). 

Päivölä nimisen lastenkodin perustaminen vajaamielisiä lapsia varten. Kaupunginhalli-
tus päätti, sillä edellytyksellä että kaupunginvaltuusto päättäisi lastenkodin perustetta-
vaksi, myöntää lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 4.4 mmk Sipoon 
kunnan Massbyn kylään perustettavan vajaamielisten lasten lastenkodin kustannuksia 
varten ajaksi 1. 10.—31. 12., 

oikeuttaa lastensuojelulautakunnan palkkaamaan lastenkotia varten tp. viranhalti-
joina 19. palkkaluokkaan kuuluvan johtajan, 14. palkkaluokkaan kuuluvan hoitajan, 
kolme 12. palkkaluokkaan kuuluvaa lastenhoitajaa sekä 8. palkkaluokkaan kuuluvan keit-
täjän. V:n 1957 talousarvioehdotukseen päätettiin ehdollisesti merkitä tarpeelliset määrä-
rahat laitoksen jatkuvaa toimintaa varten (13. 9. 2 446 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti vahvistaa em. ns. Lindyn huvilaan perustetun 
lastensuojelulaitoksen erityislastenkodiksi vajaakykyisiä lapsia varten ja määrätä sen 
hoitopaikkojen luvuksi 16. Sosiaaliministeriötä päätettiin pyytää hyväksymään ko. toi-
menpide. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa lastensuojelulautakuntaa huolehti-
maan siitä, että aikanaan ryhdyttäisiin toimenpiteisiin valtionavun saamiseksi laitokselle 
(5. 12. 3 336 §). 

Leikki-ikäisten lasten lastenkodin perustaminen. Kaupunginhallitus päätti kehottaa 
kiinteistölautakuntaa vuokraamaan talosta Siilitie 7 leikki-ikäisten lasten lastenkotia var-
ten n. 291 m2:n suuruisen huoneiston mainitun talon ensimmäisestä kerroksesta sekä sopi-
maan vuokranantajan kanssa tarkemmin vuokraehdoista. Kiinteistölautakunnan tulisi 
yhteistoiminnassa lastensuojelulautakunnan kanssa neuvotella vuokranantajan kanssa 
huoneiston asianmukaisesta järjestelystä (19. 4. 1 218 §). 

Sofianlehdon vastaanottokodin johtajalle päätettiin johtajan tehtävien hoitamisesta 



120 2. Kaupunginhallitus 191 

ajalta 7.—31.3. suorittaa kertakaikkisena palkkiona 22 000 mk, joka summa saatiin 
suorittaa lastensuojelun pääluokan lukuun Lastenhuoltolaitokset kuuluvista määrärahois-
ta Vakinaiset viranhaltijat (2. 8. 2 084 §). 

Vastaanottokodin johtajan virka-asunnon korjaustöitä varten myönnettiin 365 000 mk 
yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (12.4. 
1 137 §). 

Sofianlehdon vastaanottokodin pientenlasten osaston johtavan hoitajan virka-asunto 
vahvistettiin lastensuojelulautakunnan esityksen mukaisesti (5. 12. 3 327 §). 

Metsäkummun tarkkailukodin lastenpsykiatrin ja psykologin virkojen siirtäminen las-
tensuojelu virastoon, ks. s. 189. 

Hyvösen lastenkodin johtajan virka-asuntoon päätettiin hankkia kalusto ja käyttää 
tarkoitukseen lastenhuoltolaitosten kaluston hankintamäärärahoja enintään 100 000 mk 
(Khn jsto 17. 10. 6 530 §). 

Hyvösen lastenkotia ylläpitävän rahaston varoista päätettiin osoittaa 700 000 mk 
talossa Kotkankatu 14—16 suoritettavia korjaustöitä varten (31. 5. 1 656 §). 

Toivolan oppilaskoti. Kaupunginhallitus päätti kumota lastenkotien johtokunnan 
20. 4. tekemän päätöksen, jonka mukaan Toivolan oppilaskodin johtaja oli oikeutettu oh-
jaamaan oppilaskodin soittokunnan soittoharjoituksia virka-ajan ulkopuolella kansakou-
lunopettajan ylituntipalkkiota vastaavalla korvauksella. Samalla kaupunginhallitus 
päätti oikeuttaa lastenkotien johtokunnan toimeenpanemaan Toivolan oppilaskodissa 
oppilaiden soittokunnan harjoituksia ja suorittamaan harjoitusten ohjaajalle kansakoulu-
jen jatkokoulunopettajille suoritettavan ylituntipalkkion mukaisen korvauksen virka-ajan 
ulkopuolella tapahtuneista harjoituksista (26. 4. 1 238 §, 31. 5. 1 659 §). 

Oppilaskodin sähköpääkeskuksen uusimistöiden loppuun suorittamista varten myön-
nettiin 107 385 mk lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista (11. 5. 1 441 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Toivolan oppilaskodin osastorakennuksen pääpii-
rustukset talorakennusosaston 20. 4. päivättyjen piirustusten mukaisesti. Merkittiin tie-
doksi, että sosiaaliministeriö oli hyväksynyt oppilaskodin ko. rakennuksen pääpiirustukset 
(25.5. 1 591 §, 20.9. 2 505 §). 

Reijolan nuorisokoti. Kaupunginhallitus päätti luovuttaa Rekola Oy:llä vuokralla 
olleet eräät alueet lastensuojelulautakunnan hallintoon Reijolan nuorisokodin tonttialuee-
na käytettäväksi (29. 11. 3 244 §). 

Reijolan nuorisokodin johtajan virka-asunto määrättiin lastensuojelulautakunnan esi-
tyksen mukaisesti (22. 3. 933 §). 

Kallion nuorisokodin toiminnan aloittamista varten myönnettiin 68 000 mk lastensuo-
jelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista (20. 12. 3 492 §). 

Lastensuojelulautakunta oikeutettiin suorittamaan 1.9. lukien Kallion nuorisokodin 
johtajan tp. viranhaltijan palkkaus 23. palkkaluokan mukaisesti (30. 8. 2 306 §). 

Apulastentarha Aula. Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kau-
punginhallitus myönsi Apulastentarha Aulan uuden osaston kalustonhankintoja varten 
1 mmk, perustamiskustannuksia varten 50 000 mk sekä yhden tilapäisen, 19. palkkaluok-
kaan kuuluvan opettajan palkkaamista varten 16. 11. — 31. 12. väliseksi ajaksi 67 740 mk, 
sillä edellytyksellä että kaupunginvaltuusto päättää perustaa mainitun osaston (8. 11. 
3 006 §, ks. s. 42). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää 105 000 mk kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista 
käyttövaroistaan talossa Isokaari 3 olevan äitiys- ja lastenneuvolan käytöstä vapautuvan 
huoneiston kunnostamista varten apulastentarhaksi (5. 7. 1 998 §). 

Ryttylän koulukoti. Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 19. 9. antamas-
saan päätöksessä katsonut, ettei koulukodin metallityön op. Lennart Aranko ollut esittä-
nyt syytä muuttaa lääninhallituksen hylkäävää päätöstä, joka koski opett. Arangon viran 
palkkausta (29. 11. 3 264 §). 

Ryttylän koulukodin puutarhatoiminta päätettiin lopettaa sekä luovuttaa jonkun 
ulkopuolisen hoidettavaksi vähintään 10 000 mk:n korvausta vastaan kuukaudessa, kui-
tenkin enintään vuodeksi kerrallaan, sillä ehdolla että kaupunki ei huolehdi kasvihuonei-
den lämmityksestä eikä vuosikorjausten suorittamisesta. Samalla päätettiin Ryttylän 
koulukodin puutarhurin virka toistaiseksi jättää täyttämättä (17. 5. 1 509a §). 
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Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asiamiestoimiston korkeimmalle hallinto-oikeu-
delle Ryttylän koulukodin v:n 1955 valtionavusta tekemän muutoksenhaun (21. 6. 1 864 §). 

Ryttylän koulukodin perheellisten ohjaajien virka-asunnot määrättiin lastensuojelu-
lautakunnan esityksen mukaisesti (11. 10. 2 714 §). 

Koulukodin palomestarin ja varapalomestarin tehtäviä hoitaville henkilöille päätettiin 
suorittaa 1 200 mk:n kuukausipalkkio 1. 6. alkaen (21. 6. 1 868 §). 

Rinnekoti. Merkittiin tiedoksi Helsingin Diakonissalaitoksen Rinnekodin toimikunnan 
ilmoitus hoitopaikkojen varaamisesta laajennetussa hoitolaitoksessa (28. 6. 1 930 §). 

Vankeusyhdistys. Huoltovirastoa kehotettiin suorittamaan Vankeusyhdistykselle las-
tensuojelun pääluokan lukuun Avustukset merkitty määräraha 500 000 mk (Khn jsto 
23.5. 5 832 §). 

Avustukset. Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin seuraavat avustukset: 

234 000 mk ylimääräisen avustuksen suorittamiseksi Kenraali Mannerheimin Lasten-
suojeluliitolle sen omistaman kodinhoitajaopiston lastenkodin v:n 1955 tappion peittämistä 
varten sikäli kuin se oli aiheutunut lastensuojelulautakunnan käyttämistä hoitopaikoista 
(8.3. 771 §); 

938 261 mk Suomen Lastenhoitoyhdistyksen ja kaupungin välisen v. 1950 tehdyn sopi-
muksen mukaisen kertomusvuoden vuokran vuosineljänneksittäin tapahtuvaa suoritta-
mista varten. Lastensuojelulautakuntaa kehotettiin vastaisuudessa merkitsemään talous-
arvioehdotukseensa sanottua vuokraa varten tarvittava määräraha (8. 3. 772 §); 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiölle 200 000 mk:n avustus äitikoti Väinölän toiminnan 
tukemista varten kertomusvuonna (16. 8. 2 169 §); 

Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland -nimiselle yhdistykselle 2 mmkin avustus 
sen tappion korvaamiseksi, mikä yhdistykselle oli aiheutunut lastensuojelulautakunnan 
yhdistyksen ylläpitämään lastenkotiin sijoittamien lasten hoidosta v. 1955 (28. 6. 1 934 §). 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimisto. Oikeusapulautakuntaa kehotettiin harkitsemaan, olisiko oikeus-
aputoimiston aukioloaikaa pidennettävä puolella tunnilla klo 12.30 saakka (28. 3. 972 §, 
31.5. 1 636 §, ks. s. 147). 

Kaupunginhallitus päätti, että oikeusaputoimiston viranhaltijain tulee esiintyessään 
oikeusaputoimiston puolesta asioissa, joissa heidät on määrä t ty maksuttomasta oikeuden-
käynnistä annetun lain nojalla oikeudenkäyntiavustajiksi, vaatia ja periä sanotun lain 
nojalla maksettavat asianajopalkkiot, sekä milloin siihen on aihetta, korvaus toimiston 
kuluista ja tilittää ne rahatoimistoon vähintään kerran kuukaudessa (4. 1. 9 §). 

Työnvälitystoimiston osastojen yleisön vastaanottoajat päätettiin pysyttää entisellään, 
paitsi lauantaisin sekä pyhä- ja juhlapäivien aattoina, jolloin se kaikilla osastoilla oli 
pidennettävä klo 12 saakka (31. 5. 1 639 §). 

Vielä päätettiin työnvälitystoimiston rakennusammatti- sekä metalli- ym. teollisuus-
alojen miesten alaosastot aikana 18.6.—-31.12. avata kokeilumielessä klo 7 (21.6. 
1 863 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä osastonhoitajat Martti Samoojan ja Alfred Turjan 
olemaan saapuvilla työn välityslautakunnan kokouksissa niissä tapauksissa, joissa työn-
välityslautakunta tai työnvälitystoimiston johtaja pitää heidän läsnäoloaan tarpeelli-
sena (22. 3.935 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
47 973 mk Aleksanterinkatu l:ssä olevan toimistohuoneiston eräiden valaisimien uusimista 
varten (Khn jsto 29. 12. 6 865 §). 

Työnvälitystoimiston tehtäväksi annettiin laatia suunnitelma siitä, millä tavoin ja 
missä järjestyksessä kaupungin virastojen ja laitosten työvoiman tarvetta sekä niiden 
palveluksessa olevan työvoiman irroittamista koskevat ilmoitukset on tehtävä. Järjestely-
toimistoa kehotettiin avustamaan työnvälitystoimistoa sanotun tehtävän hoitamisessa 
(16.8. 2 166 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa työn välityslautakuntaa sopimaan kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriön ammatinvalinnanohjaustoimiston kanssa ammatinvalinnan-
ohjauksen jälkitarkkailulaskentaa varten tarvittavien laskutoimitusten suorittamisesta 


