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Hoitopaikkojen varaaminen Tyrvään piirisairaalasta. Kaupunginval tuusto oikeutti 
sairaalalautakunnan tekemään Itä-Satakunnan mielisairaanhuoltopiirin liittohallituksen 
kanssa seuraavan sisältöisen sopimuksen: 

Itä-Satakunnan mielisairaanhuoltopiirin liittohallitus luovuttaa Tyrvään piirisairaa-
lasta Helsingin kaupungin käytettäväksi vähintään kymmenen (10) ja enintään kaksi-
kymmentä (20) hoitopaikkaa sairaalan B-osastolta seuraavilla ehdoilla: 

1) näille paikoille otetaan hoidettaviksi sellaisia Helsingin kaupungissa hengillekirjoi-
tet tuja miespuolisia mielitautipotilaita, jotka eivät ole vuodehoidon tarpeessa ja jotka 
saavat sairaalassa tarpeellisen lääkärin- ja laitoshoidon; 

2) Helsingin kaupunki suorittaa sen käytettäväksi luovutetuista hoitopaikoista vuosi-
neljänneksittäin korvauksena kuusisataakaksikymmentäviisi (625) markkaa hoitopäi-
vältä; 

3) Helsingin kaupunki sitoutuu huolehtimaan potilaiden kuljetuksesta piirisairaalaan 
ja sieltä takaisin sekä vastaamaan myös kuljetuskustannuksista; 

4) mikäli piirisairaalassa hoidettavana olevalle Helsingin kaupungin potilaalle joudu-
taan poikkeuksellisesti antamaan kirurgista tai muuta erikoishoitoa, joka poikkeaa sairaa-
lan omista hoitotoimenpiteistä, on piirisairaalalla oikeus laskuttaa Nikkilän sairaalaa 
näistä toimenpiteistä vahvistetun taksan mukaisesti; 

5) mikäli piirisairaala tarvitsee hoitopaikkoja omille potilailleen, sitoutuu Helsingin 
kaupunki tästä tiedon saatuaan luovuttamaan piirisairaalalle siltä käytettäväksi saamis-
taan sairaansijoista vähintään yhden (1) hoitopaikan viikossa, kuitenkin siten, että kaikki 
helsinkiläispotilaiden käytössä olevat hoitopaikat luovutetaan vaadittaessa piirisairaalalle 
viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa; 

6) tämä sopimus, jota on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin sopija-
puolelle, tulee voimaan 1.11. 1957, ja voidaan sopimus kokonaan irtisanoa kumpaisenkin 
asianomaisen puolelta noudattamalla kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa. 

Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti sairaalalautakunnan ylittämään sairaanhoidon 
pääluokan lukuun Nikkilän sairaala kuuluvia määrärahoja Erilaatuiset menot enintään 
767 000 mk sopimuksesta aiheutuvien hoitopäivämaksujen suorittamista varten Tyrvään 
piirisairaalalle kertomusvuonna (9. 10. 727 §). 

Seuraavat aloitteet päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi: 
Vt Tuomisen ym. aloite Pohjoisen sairaalan sijaintialueen määräämiseksi, arkkitehti-

kilpailun julistamiseksi sekä määrärahan varaamiseksi suunnittelua ja alustavia rakennus-
töitä varten (5. 6. 514 §). 

Vt Niemen aloite tutkimuksen suorituttamisesta riittävän tehokkaan sairaankuljetus-
autojen asemaverkoston aikaansaamiseksi (6. 3. 261 §). 

Vt Ruohosen ym. aloite vapaan jälkihuollon järjestämiseksi sokeritautia sairastaville 
(11.9. 652 §). 

Vt Thorströmin ym. aloite määrärahan merkitsemiseksi v:n 1958 talousarvioon Suomen 
Syöpäyhdistyksen toiminnan tukemista varten (8. 5. 426 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Sosiaaliohjesäännön sekä huoltolautakunnan alaisten huoltolaitosten ohjesäännön eräiden 
määräysten muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti hyväksyä Helsingin kaupungin sosiaaliohjesäännön muutokset kaupungin-
hallituksen mietinnön n:o 9 liitteen 2a ja huoltolautakunnan alaisten laitosten ohjesäännön 
muutokset em. mietinnön liitteen 2b mukaisesti. Sosiaaliministeriö oli 8. 8. vahvistanut 
kaupunginvaltuuston em. päätöksen (22. 5. 461 §, 11.9. 586 §, kunn. as. kok. n:o 73, 74). 

Huoltolaitosten hoitopäivämaksujen vahvistaminen. Kaupunginvaltuusto päätt i hyväk-
syä Kustaankartanon vanhainkodissa, Koskelan sairaskodissa ja Tervalammen työlaitok-
sessa annetusta hoidosta perittäväksi korvaukseksi 450 mk hoitovuorokaudelta, kuitenkin 
siten, että niissä tapauksissa, jolloin korvaus annetusta hoidosta huoltoapulain mukaisesti 
peritään valtiolta, korvaus on 1 000 mk hoitovuorokaudelta (20. 3. 294 §). 

Sosiaaliministeriö oli sittemmin vahvistanut Kustaankartanon vanhainkodin ja Koske-
lan sairaskodin hoitomaksutaksaksi 450 mk ja Tervalammen työlaitoksen osalta 400mkk:ksi 
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hoitovuorokaudelta. Sen sijaan ministeriö ei ollut vahvistanut valtuuston päätöstä siltä 
osalta, joka koski korvauksen perimistä valtiolta korotetun taksan mukaan. Kaupungin-
hallitus oli ilmoittanut, että se tulee valittamaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen minis-
teriön em. päätöksestä. Merkittiin tiedoksi (23. 10. 750 §). 

Huoltoviraston jäljempänä mainitut virat päätettiin korottaa seuraavaan palkkaluok-
kaan, palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimen jälkeen: 64 huoltotarkastajan virkaa 
(20), 48 kodinhoitajan virkaa ja 45 tp. kodinhoitajan virkaa (11) (10. 4. 331 §). 

Koskelan sairaskodin jäljempänä mainitut virat päätettiin 1. 4. lukien korottaa yhdellä 
palkkaluokalla seuraavasti, palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimen jälkeen: apulais-
johtaja (27), lämmittäjä-mekaanikko (16), neljä lämmittäjää (15), askartelutyön ohjaaja 
(16), 17 apumiestä (12), 16 keittiöapulaista (8), käsityönohjaaja (16), käsityön apulais-
ohjaaja (13), 106 hoitoapulaista (8) ja neljä askarruttajaa (15) (10. 4. 331 §). Samasta 
ajankohdasta päätettiin vielä pesulaitoksen lämmittäjä-mekaanikon virka siirtää 16. 
palkkaluokkaan (9. 10. 723 §, kunn. as. kok. n:o 134 C). 

Koskelan sairaskodin perusparannustöitä varten tuloa tuottamattomien pääoma-
menojen pääluokkaan merkittyä 1.2 mmk:n määrärahaa sallittiin talousarvion peruste-
luista poiketen käyttää sähköliesien asentamista varten sairaskodin neljään keittiöön 
(27. 11. 898 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä yleisten töiden lautakunnan laadituttamat Kos-
kelan sairaskodin keittiö- ja keskusrakennuksen sekä uuden lämpökeskusrakennuksen 21.3. 
päivätyt luonnospiirustukset, sillä edellytyksellä että palolautakunnan edellyttämät palo-
turvallisuusnäkökohdat otettaisiin huomioon pääpiirustuksia laadittaessa. Kaupungin-
hallitus oikeutettiin hyväksymään piirustuksiin myöhemmin mahdollisesti tarpeellisiksi 
osoittautuvat pienehköt muutokset samoin kuin luonnospiirustuksiin perustuvat pää-
piirustukset (5. 6. 498 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, n:olla 
1—3 merkityt, 28. 3. ja 11.6. päivätyt Koskelan sairaskodin portinvartijarakennuksen 
pääpiirustukset sekä sairaskodin alueen yleissuunnitelman, sillä edellytyksellä että huolto-
lautakunnan tekemät muutokset otettaisiin huomioon. Kaupunginhallitus oikeutettiin 
tekemään piirustuksiin tarpeellisiksi osoittautuvat muutokset. Yleisten töiden lautakunta 
oikeutettiin talousarvion perusteluista poiketen käyttämään ko. töiden suorittamiseen 
v:n 1955 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Koskelan 
kunnalliskodin uusia henkilökunnan asuntoloita varten merkittyä määrärahaa (25. 9. 
683 §). 

Tervalammen työlaitokseen päätettiin 1. 1. 1958 alkaen perustaa 15. palkkaluokkaan 
kuuluva työnjohtajan virka (11. 9. 605 §). 

Työtuvat. Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa 1.1. 1958 lukien työtupien 7. palkka-
luokkaan kuuluvan siivoojan ja 6. palkkaluokkaan kuuluvan keittiöapulaisen virat 11. 12. 
925 §). 

Hirvihaaran vanhainkodin jäljempänä mainittujen viranhaltijain palkat päätettiin 1. 4. 
lukien korottaa yhdellä palkkaluokalla seuraavasti: keittiöapulainen ja kaksi hoitoapu-
laista (8) (10. 4. 331 §). 

Kulosaaren vanhainkodin hoitoapulaisen virka päätettiin 1. 4. lukien korottaa 8. palk-
kaluokkaan (10. 4.331 §). 

Kustaankartanon vanhainkodin seuraavat virat päätettiin korottaa yhdellä palkka-
luokalla: taloudenhoitaja (26), kolme askarruttajaa (16), 61 huoltoapulaista (8), 13 keittiö-
apulaista (8), lämmittäjä-mekaanikko (16), 4 lämmittäjää (15), yhdeksän apumiestä (12) 
(10. 4. 331 §, kunn. as. kok. 134 B ja C). 

Vanhusten asuntolat. Kaupunginvaltuusto oli vt Voipio-Juvaksen ym. tekemän aloit-
teen johdosta v. 1954 (ks. s. 46) päättänyt, että vanhusten asuntokysymys olisi järjestet-
tävä perustamalla asuntoloita kaupungissa kauan asuneille ja viimeistään v. 1947 tänne 
muuttaneille, vähintään 65 v täyttäneille asunnontarpeessa oleville vanhuksille, si-
ten että asuntolat täyttäisivät valtionavun saamiseksi asetetut ehdot. Samalla kaupun-
ginvaltuusto oli päättänyt, että kiinteistölautakunnan oli yhteistoiminnassa huoltoviras-
ton kanssa ryhdyttävä toimenpiteisiin tonttien varaamiseksi ko. tarkoitukseen eri puo-
lilta kaupunkia. Huoltolautakunta oli esittänyt, että Pohjois-Munkkiniemestä varattaisiin 
tontti 120 asuntoa käsittävän vanhusten asuntolan rakentamista varten. Kiinteistölauta-
kunta oli ilmoittanut varanneensa Herttoniemestä tontit vanhainkotia, vanhusten asun-
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tolaa ja sokeain työ- ja vanhainkotia varten. Koska luovutuskelpoisista tonteista oli puute 
olisi asuntoloiden rakentamisjärjestys ja -mahdollisuudet selvitettävä ennen tonttien 
pitkäaikaisen varausohjelman laatimista. Huoltolautakunta oli huomauttanut, että van-
husten asunto-olot olivat jatkuvasti epätyydyttävät. V. 1952 hankittujen tietojen mukaan 
asui kaupungin 65 v täyttäneistä vanhuksista n. 8 800 alivuokralaisina tai asukkeina. 
Huomattava osa heistä oli ilmoittanut mielellään muuttavansa vanhainkotiin. Mainitun 
tiedustelun toimittamisen jälkeen oli vanhusten lukumäärä kasvanut n. 30 000:een. Paitsi 
Helsingin kaupungin 400-vuotiskoti-säätiön kahdessa asuntolassa olevaa 230 asuntoa ja 
eräisiin yksityisiin vanhainkoteihin valmistunutta muutamaa sataa paikkaa, eivät van-
hukset ole saaneet asuntoja muun asuntorakennustoiminnan kautta. Tämän vuoksi joudu-
taan huoltolaitoksiin ottamaan yhä enemmän vanhuksia, joiden huolto muuten olisi jär-
jestettävissä avohuoltotoimenpiteillä. Myöskin kunnalliskodissa ja vanhainkodissa on 
vanhuksia, jotka voisivat elää laitoksen ulkopuolella, jos heille voitaisiin järjestää asunto. 
Edelleen lautakunta oli huomauttanut, että vaikka vanhusten asuntokysymyksen järjestä-
minen oli periaatteellisesti ratkaistu kaupunginvaltuuston v. 1954 tekemällä päätöksellä, 
ei ohjelmaa tonttien varaamisen osalta kuitenkaan ollut toteutettu. Huoltolautakunta 
esitti, että osa kaupungin toimesta rakennettavista taloista varattaisiin huoltolautakun-
nan käyttöön vanhuksille vuokrattavaksi. Asuntotuotantokomitean käsityksen mukaan 
olisi vanhusten asuntoloiden rakentamista koskeva asia käsiteltävä samanaikaisesti 
päätöksen kanssa, joka koski 1 200 mmk:n merkitsemistä talousarvioon asuntorakennus-
toimintaa varten, sillä edellytyksellä että ko. määrärahasta tarpeellinen osa käytettäisiin 
vanhusten asuntojen suunnitteluun. Kaupunginhallitus oli yhtynyt helsinkiläisten van-
husten olojen parantamista tarkoittavia asuntokysymyksiä tutkivan komitean käsityk-
seen siinä, että vanhusten asuntokysymys olisi hoidettava pääasiassa yhteisasuntoloita 
perustamalla. Mainittu toiminta tapahtuisi parhaiten siten, että eri puolille kaupunkia 
rakennettaisiin samanlaisia asuntoloita kuin oli Munkkiniemessä ja Maunulassa, koska 
asuntoloiden hoitoa varten jo oli olemassa valmis organisaatio. Sen sijaan kaupunginhalli-
tus ei puoltanut asuntojen varaamista tavallisista vuokrataloista normaalia halvemmalla 
vuokralla, mutta kiinteistölautakunnan olisi edelleenkin varattava tontteja asuntoloita 
varten. Kaupunginvaltuusto päätti varata Herttoniemen korttelin n:o 43219 tontin n:o 5 
vanhusten asuntolaa varten sekä kehottaa yleisten töiden lautakuntaa kiireellisesti tuloa 
tuottavien pääomamenojen pääluokkaan merkittyjä em. määrärahoja käyttäen laatimaan 
suunnitelman ko. tarkoitusta varten sekä merkitsemään v:n 1958 talousarvioehdotuk-
seensa sitä varten tarvittavan määrärahan (20. 2. 197 §). 

Vanhusten asuntokysymyksen järjestäminen. Vt Ehrnroothin ym. mainittua asiaa kos-
kevan aloitteen johdosta kaupunginvaltuusto katsoi edellisen asian yhteydessä selostetut 
lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (6. 2. 170 §, 20. 2. 198 §). 

Yksinäisten miesten majoittaminen. Vt Järvinen ym. olivat 6. 2. tehneet aloitteen yksi-
näisten miesten majoitusongelmaa koskevan tutkimuksen toimittamiseksi, jolloin sa-
malla olisi esitettävä suunnitelma ongelman ratkaisemiseksi ja korjaamiseksi. 

Tilastotoimisto oli v. 1955 toimeenpannut asunto- ja väestölaskennan, jossa oli todettu 
asuinhuoneistoissa asuvan 27 544 yksinäistä miestä, joista 6 684 oli huoneistonhaltijoita. 
Suoritettujen laskelmien mukaan tarvittaisiin yksinäisten miesten asunnontarpeen tyy-
dyttämistä varten lisää n. 3 000 asuntoa. Laitoshoidokkien ja vankien lukumäärä ei vai-
kuttanut yksinäisten miesten asuntopulaan. Tilastojen mukaan oli yömajoissa viime 
vuosina yöpynyt yötä kohti keskimäärin 2 000 miestä, joista osa oli ulkokuntalaisia. Vaik-
ka osa yömajojen asukkaista oli asosiaalista, säännöllisiin oloihin soveltumatonta ainesta, 
tarvittaisiin suurimmalle osalle yömajojen asukkaista kuitenkin vakinaisemmat asumis-
olot. Tilanteen helpottamiseksi oli Koulumatkatoimiston toimesta suunniteltu Katajano-
kalle rakennettavaksi majoitusrakennus, jonka kustannusarvio oli n. 100 mmk ja johon 
voitaisiin majoittaa n. 500 henkeä. Lisäksi oli eri puolilla kaupunkia yksinäisten miesten 
majoituspaikkoja yhteensä n. 2 510 henkilölle. Katajanokalle suunnitteilla olevan majoi-
tusrakennuksen käytäntöön ottamisen jälkeen voitaisiin siis majoittaa miltei koko se 
henkilömäärä, joka oli tällaisen majoituksen tarpeessa. Kunnes ko. majoitusrakennus val-
mistuisi, voitaisiin yksinäisiä miehiä v:n 1958 kevääseen saakka majoittaa Toukolasta 
kaupungille hankittuihin rakennuksiin. Kun kaupunkiin koko ajan muuttaa asukkaita 
muista kaupungeista ja maaseudulta, joiden epäsosiaaliset ainekset eivät muuta työnsaan-
timahdollisuuksien takia, on majoitustilojen riittävyyden toteaminen vaikeata. Kiinteistö-
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lautakunnan mielestä kehitys kuitenkin on kulkenut aloitteentekijäin tarkoittamaan suun-
taan ja olivat kaupungin taholta suoritetut toimenpiteet olleet oikeaan osuneita. Kaupun-
ginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (6. 2. 167 §, 
19. 6. 555 §). 

Seuraavat aloitteet päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi: 
Vt Hakulisen ym. aloite sokeaintalon rakentamiseksi Töölöön (19. 6. 573 §). 
Vt Mäkisen ym. aloite vanhusten kodinhoitotoiminnan tehostamiseksi (27. 11. 905 §). 
Lahjoitus. Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki kiitollisuudella ottaisi vastaan 

apteekkarinleski Helga Durchmanin testamenttaaman omaisuuden, 400 000 mk, jonka 
tuotosta oli vuosittain tarkoitus jakaa 80 % avustuksina vanhoille säätyluokkaan kuulu-
ville henkilöille. 20 % tuotosta oli vuosittain liitettävä pääomaan. Omaisuutta tultaisiin 
testamentin määräysten mukaisesti hoitamaan Helga ja Oskar Durchmanin rahasto -nimi-
senä lahjoitusrahastona (20. 2. 194 §). 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan huolto-
lautakunnan käytettäväksi enintään 750 000 mk avustuksen myöntämiseksi Kovaosaisten 
Ystävät -nimiselle yhdistykselle talossa Tunnelitie 11—15 sijaitsevan tuberkuloottisten ja 
kaatumatautisten miesten yhteismajoituskodin ylläpitämistä varten seuraavilla ehdoilla: 

1) avustuksena myönnetään enintään 50 mk helsinkiläisten majoitusvuorokautta 
kohden; 

2) laitokseen saadaan ottaa enintään 70 henkilöä, joiden tulee olla edellisenä vuonna 
Helsingissä henkikirjoitettuja; 

3) tuberkuloottiset on otettava laitokseen kaupungin tuberkuloositoimiston välityk-
sellä ja on heidän alistuttava sanotun toimiston määräämiin tarkastuksiin; 

4) kaatumatautisista on kussakin tapauksessa hankittava ennen laitokseen ottamista 
sielullisesti sairaiden huolto toimiston lausunto; 

5) laitokseen otettavien tuberkuloottisten ja kaatumatautisten tulee olla täysin liikun-
takykyisiä ja kyetä hoitamaan itsensä sekä muiden laitokseen mahdollisesti otettavien 
on oltava säännöllisessä työssä; 

6) kaatumatautiset on majoitettava erilliseen huoneeseen; 
7) laitoksen tulee olla kaupungin palo- ja terveydenhoito viranomaisten hyväksymä ja 

tulee laitoksessa olla vastaava hoitaja; 
8) avustus saadaan suorittaa kuukausittain jälkikäteen yhdistyksen esitettyä selvi-

tyksen helsinkiläisten majoitusvuorokausista tarkoitetun kuukauden aikana (5. 6. 496 §). 
Em. määrärahoista myönnettiin vielä Suomen Pelastusarmeijan säätiölle 240 000 

mk:n avustus äitikoti Väinölän toiminnan tukemista varten kertomusvuonna (27. 11. 
890 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa huoltolautakunnan ylittämään huoltotoimen 
pääluokan lukuun Avustukset kuuluvia määrärahoja »Yksityisten vanhainkotien tukemi-
nen, huoltolautakunnan käytettäväksi» 2.7 mmk Vanhojen Huolto -nimiselle yhdistykselle 
myönnettävän ylimääräisen avustuksen suorittamista varten (18. 12. 961 §). 

Vielä päätettiin, että em. pääluokkaan ja lukuun kuuluvia määrärahoja »Tuberkuloot-
tisten ja reumasairaiden jälkihuolto» käytettäessä, saatiin toipilasrahan suuruus, talo-
usarvion perusteluista poiketen, määrätä 350 mk:ksi päivältä (20. 2. 195 §). 

Kaupunginvaltuusto myönsi yleisistä käyttövaroistaan 500 000 mk Stiftelsen Sjuk-
hemmet i Helsingfors -nimisen vanhainkodin sähköjohtojen uusimista varten (27. 11. 
891 §)·. 

Lastensuojelu 

Lastenhuoltolaitosten hoitopäivämaksujen korottaminen. Kaupunginval tuus to pää t t i 
hyväksyä Sofianlehdon vastaanottokodissa, Metsäkummun hoitokodissa ja Päivölän 
lastenkodissa annetusta hoidosta perittävän korvauksen 450 mk:ksi hoitovuorokaudelta, 
Toivolan oppilaskodissa, Reijolan nuorisokodissa, Kullatorpan lastenkodissa, Lemmilän 
vastaanottokodissa ja Kallion nuorisokodissa 400 mk:ksi sekä Hyvösen ja Malmin lasten-
kodeissa annetusta hoidosta perittävän korvauksen 350 mk:ksi hoitovuorokaudelta, kui-
tenkin siten että niissä tapauksissa, jolloin korvaus annetusta hoidosta peritään valtiolta, 
korvaus on 1 000 mk hoitovuorokaudelta, kuitenkin enintään todellisten hoitokustannus-
ten mukainen määrä (8. 5. 398 §). 
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Merkittiin tiedoksi, että ministeriö oli hyväksynyt kaupunginvaltuuston ehdottamat 
hoitopäivämaksut, mutta sen sijaan ministeriö ei ollut vahvistanut kaupunginvaltuuston 
päätöstä siltä osalta, joka koski korotettua taksaa niissä tapauksissa, joissa korvaus anne-
tusta hoidosta oli perittävä valtiolta. Kaupunginhallitus oli ilmoittanut valittavansa kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen ministeriön em. päätöksestä (23. 10. 751 §). 

Lastensuojeluvirasto. Jäljempänä mainitut virat päätettiin 1. 4. lukien korottaa yhdellä 
palkkaluokalla seuraavasti: kolme psykologin virkaa (24), terveyssisaren virka 1. 2. alkaen, 
26 huoltotarkastajan virkaa ja sosiaalitarkkaajan virka (20) (10. 4. 331 §, kunn. as. kok. 
134 C). 

Lastensuojelu viraston alaiset kansakoulunopettajan virat päätettiin 1.8. lukien korot-
taa kahdella palkkaluokalla (23. 1. 61 §). 

Lastensuojelu virastoon päätettiin 1.2. lukien perustaa 19. palkkaluokkaan kuuluva 
terveyssisaren virka, jonka haltijalta vaaditaan terveyssisaren koulutus taikka sairaan-
hoitajan koulutus sosiaalihoitajan tai lastenhoitajan koulutuksella täydennettynä. Tar-
koitusta varten myönnettiin 496 760 mk erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrä-
rahoista (9. 1. 36 §). 

Sofianlehdon vastaanottokoti. Seuraavat vastaanottokodin virat päätettiin korottaa 
yhdellä palkkaluokalla 1.4. lukien: johtajan virka (29), kaksi lämmittäjä-mekaanikon 
virkaa (16), 43 lastenhoitajan virkaa (13) (10. 4. 331 §). 

Vielä päätettiin vastaanottokodin avoinna oleva, 18. palkkaluokkaan kuuluva terveys-
sisaren virka lakkauttaa 1. 2. lukien (9. 1. 36 §). 

Metsäkummun hoitokodin lastenhoitajan virka päätettiin 1. 4. lukien korottaa 13. palk-
kaluokkaan (10. 4.331 §). 

Hyvösen lastenkodin kolme lastenhoitajan virkaa päätettiin 1.4. lukien korottaa 13. 
palkkaluokkaan (10. 4. 331 §). 

Malmin lastenkodin kolme lastenhoitajan virkaa päätettiin korottaa 1. 4. lukien 13. 
palkkaluokkaan (10. 4. 331 §). 

Toivolan oppilaskodin johtajan virka päätettiin 1. 4. lukien korottaa 29. palkkaluok-
kaan (10. 4. 331 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä yleisten töiden lautakunnan laadituttamat 
Toivolan oppilaskodin toisen osastorakennuksen pääpiirustukset sekä oikeuttaa kaupungin 
hallituksen hyväksymään piirustuksiin mahdollisesti tarpeelliseksi osoittautuvat pieneh-
köt muutokset. Töiden aloittamista varten myönnettiin 25 mmk tuloa tuottamattomien 
pääomamenojen pääluokkaan Edeltä arvaamattomia pääomamenoja varten kaupungin-
valtuuston käytettäväksi merkityistä määrärahoista, niitä ylittäen (5. 6. 500 §). 

Kallion nuorisokodin toiminnan järjestely. Kaupunginvaltuusto päätti, että Kallion 
nuorisokoti muutetaan 15-paikkaisen koululaisosaston sekä yhden kuusi- ja yhden seitse-
mänpaikkaisen ammattioppilasosaston käsittäväksi erityislastenkodiksi. Sosiaaliminis-
teriötä pyydettiin vahvistamaan sanottu muutos sekä laitoksen piirustukset (27. 11. 
887 §, ks. v:n 1955 kert. I osan s. 47). 

Kullatorpan lastenkodin kuusi lastenhoitajan virkaa päätettiin 1.4. lukien korottaa 
13. palkkaluokkaan (10.4.331 §). 

Nukarin lastenkodin kuusi lastenhoitajan virkaa päätettiin 1.4. lukien siirtää 13. 
palkkaluokkaan (10. 4. 331 §). 

Apulastentarha Aula. Kaupunginvaltuusto päätti, että apulastentarha Aulan johta-
jaan sovelletaan 1.1. alkaen v. 1955 (ks. s. 46) tehtyä päätöstä, joka koski johtajanpalk-
kion suorittamista lastentarhanopettajille (11. 9. 607 §). 

Apulastentarha Aulan seuraavat virat päätettiin 1. 4. lukien korottaa yhdellä palkka-
luokalla: lastentarhanjohtajan virka (21), kolme opettajan virkaa ja lastentarhanopetta-
jan virka (20) sekä lastenhoitajan virka (13) (10. 4. 331 §, kunn. as. kok. n:o 134 C). 

Lemmiiän vastaanottokodin johtajan virka päätettiin 1. 4. lukien korottaa 26. palkka-
luokkaan (10. 4. 331 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä yleisten töiden lautakunnan laadituttamat pii-
rustukset n:o 373/46 sekä n:o 373/36 kustannusarvioineen Lemmiiän vastaanottokodin 
muutostöitä varten. Kaupunginhallitus oikeutettiin hyväksymään piirustuksiin mahdolli-
sesti tarpeellisiksi osoittautuvat pienehköt muutokset. Yleisten töiden lautakunta oikeu-
tettiin käyttämään muutostöiden suorittamiseen v:n 1954 talousarvion tuloa tuottamat-
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tornien pääomamenojen pääluokan luvun Talorakennukset tilillä Lemmilän vastaanotto-
kodin muutostyöt olevasta määrärahasta 6.88 mmk (5.6.501 §). 

Ryttylän koulukodin johtajan virka päätettiin 1.4. lukien korottaa 29. palkkaluok-
kaan (4. 10. 331 §). 

Vajaamielisten huoltolaitoskysymyksen järjestäminen yhteistoiminnassa Helsingin Dia-
konissalaitoksen kanssa. Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto 
päätti 

1) osallistua periaatteessa Helsingin Diakonissalaitoksen Rinnekodin n. 400 uuden 
hoitopaikan rakentamiskustannuksiin, sillä edellytyksellä että laitoksesta luovutetaan 
kaupungin käyttöön 30 v:ksi vähintään 200 uutta hoitopaikkaa, 

2) suorittaa rakennuskustannusten ennakkorahoituksena 200 hoitopaikan varauksen 
perusteella 6 mmk ja myöntää samaa tarkoitusta varten diakonissalaitokselle 54 mmk:n 
suuruisen, kaupunginhallituksen tarkemmin määrättävissä maksuerissä suoritettavan 
korottoman lainan, sillä ehdolla että ensimmäisessä rakennusvaiheessa kaupungin käy-
tettäväksi luovutettaisiin vähintään 20 uutta hoitopaikkaa ja 

3) oikeuttaa kaupunginhallituksen myös lainan myöntämistä varten käyttämään 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan tarkoitusta varten merkittyä määrä-
rahaa (20. 3. 296 §, khn mtö n:o 3, ks. s. 197). 

Barnens Värn -nimisen yhdistyksen ylläpitämän vajaamielisten lasten hoito- ja koulutus-
laitoksen perustamiskustannukset. Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki osallistuu 
Barnens Värn -nimisen yhdistyksen Porvoon maalaiskunnassa ylläpitämän vajaamielisten 
lasten hoito- ja koulutuslaitoksen perustamiskustannuksiin 2.5 mmk:lla, sillä ehdolla että 
lastensuojelulautakunnan käyttöön varattaisiin laitoksesta 10 v:n ajaksi vähintään 10 
hoitopaikkaa ja että kaupunginvaltuuston yhdistykselle v. 1955 (ks. s. 17) myöntämästä 
2 mmk:n lainasta jäljellä oleva 1.8 mmk:n suuruinen osa palautetaan kaupungille. Samalla 
kaupunginvaltuusto päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan 2.5 mmk kaupungin 
osuuden suorittamista varten (6. 2. 145 §). 

Tyttöjen nuorisokotia varten tarvittavan huoneiston varaamista koskeva aloite. Vt Ikonen 
ym. olivat tekemässään aloitteessa kiinnittäneet huomiota siihen, ettei laitoksista vapau-
tuville tytöille ollut järjestetty kaupungin puolesta mitään sijoituspaikkaa. Kun heidät 
vapautumisensa jälkeen oli sijoitettava kotiapulaisiksi tai alivuokralaisiksi, ei heillä ollut 
tilaisuutta ammatin oppimiseen. Myöskin vaikeissa kotioloissa elävät tytöt olivat tällai-
sen kodin tarpeessa. Aloitteentekijät olivat vielä ehdottaneet, että kiireellisesti osoitettai-
siin jostakin kaupungin rakennuttamasta uudesta talosta, ja ellei se kävisi päinsä, jostakin 
muusta kaupungin omistamasta talosta huoneisto, johon tyttöjen nuorisokoti voitaisiin 
sijoittaa. Kaupunginvaltuusto oli jo v. 1953 (ks. s. 68) kehottanut kaupunginhallitusta 
kiireellisesti asettamaan toimikunnan suunnittelemaan nuorison asuntoloita. Myöskin 
nuorisotyölautakunta piti välttämättömänä nuorisoasuntolan perustamista. Lastensuoje-
lulautakunnan esityksestä oli kiinteistölautakunta hankkinut tarjouksia useista tarkoi-
tukseen sopivista huoneistoista, mutta kun ao. taloyhtiöt eivät olleet suostuneet laitoksen 
sijoittamiseen ehdolla olleisiin huoneistoihin, olivat asiat rauenneet. Kaupunginhallitus 
oli ilmoittanut ryhtyvänsä toimenpiteisiin tyttöjen nuorisokodin perustamiseksi, niin 
pian kun kiinteistölautakunta olisi löytänyt tarkoitukseen sopivan huoneiston. Koska 
toimikunnan asettaminen nuorison asuntolain suunnittelemista varten ei kaupungin-
hallituksen mielestä liittynyt käsiteltävänä olevaan asiaan, olisi se aikanaan käsiteltävä 
erillisenä. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi (11. 9. 628 §). 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Työnvälitystoimiston jäljempänä mainitut virat päätettiin 1. 4. lukien korottaa yhdellä 
palkkaluokalla seuraavasti: ammatinvalintapsykologin virka (29), kaksi apulaispsykolo-
gin virkaa (25), viisi assistentin virkaa (24), neljä ammatinvalinnanohjauksen assistentin 
virkaa (24) ja sosiaalipsykologin virka (25) (10. 4. 331 §). 

Urheiluseurojen avustusmäärärahojen jakoperusteen muuttamista koskeva aloite. Vt 
Ehrnrooth ym. olivat tehneet aloitteen, jossa ehdotettiin, että kaupunginhallituksen teh-
täväksi annettaisiin kiireellisesti ryhtyä toimenpiteisiin urheiluseurojen avustusmäärä-
rahojen voimassa olevien jakoperusteiden muuttamiseksi siten, että sellaisille tärkeille 


