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tenlinnasta, joten paikkojen kokonaismäärä olisi 17 aikaisemmin merkityn 20 sijasta. Kau-
punginhallitus oli 22. 5. vahvistanut asiaa koskevat ehdot (4. 6. 493 §). 

Ilmaisen jälkihuollon järjestäminen sokeritautia sairastaville. Vt Ruohonen ym. olivat 
v. 1957 (ks. s. 40) tekemässään aloitteessa huomauttaneet, että sokeritautiset olivat jää-
neet ilman jälkihuoltoa, jota pidemmän aikaa oli annettu mm. mielitauteja ja tuberku-
loosia sairastaville. Asianmukaisesti hoidettuna sokeritauti ei aiheuta työkyvyn mene-
tystä, mutta kun suurin osa sokeritautia sairastavista hoidattaa itseään poliklinikoilla, 
joiden maksut aiheuttavat vähävaraisille vaikeuksia, siirretään tarkastukseen menoa usein 
niin kauan, että potilas on otettava sairaalahoitoon ja kaupungin ehkä avustettava poti-
laan perhettäkin. Kun valtiokin työhuoltoperiaatteen mukaan osallistuu sokeritautisten 
lääkkeiden hankintaan, olisi kaupungin myös omalta osaltaan tuettava heidän jälkihuol-
toaan. Sairaalalautakunta oli aloitteen johdosta huomauttanut, että eräissä kaupungin 
sairaaloissa oli sokeritautisia varten järjestetty omat viikottaiset vastaanottonsa ja Mal-
min sairaalan poliklinikalla oli lisäksi hoidettu aikuisia sokeritautia sairastavia, vaikkei 
heillä ollutkaan erikois vastaanottoa. Sokeritautisten jälkihuolto vaatii n. 3—6 lääkärin-
tarkastusta vuodessa, joten kun poliklinikkamaksu oli 400 mk kerralta, ei se lautakunnan 
mielestä voinut olla ylivoimainen potilaalle, joka lisäksi voi varattomuuden perusteella 
saada huoltolautakunnalta maksusitoumuksen. Kun lisäksi potilaiden näytteiden jättö 
ja ottaminen sekä tulosten kuuleminen oli järjestetty työajan ulkopuolella tapahtuvaksi, 
ei sokeritautisia kaupunginhallituksen käsityksen mukaan ollut syytä asettaa erikois-
asemaan muihin kroonisiin potilaihin nähden. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot 
riittäväksi selvitykseksi (29. 1. 103 §). 

Pohjoisen sairaalan suunnittelua ja määrärahan varaamista alustavia rakennustöitä 
varten koskeva vt Meltin ym. aloite sekä 

Syöpäsäätiön ja Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnan tukemista koskeva vt Thorströ-
min ym. aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (6. 8. 628 §, 
4. 6. 516 §, ks. s. 24). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Sosiaali ohjesäännön muutos. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa Helsingin kaupungin 
$osiaaliohjesäännön 8 §:n 2) kohdan ja 10 §:n ja sosiaaliministeriö vahvisti päätöksen 
4. 12. (10. 9. 663 §, 17. 12. 953 §, kunn. as. kok. n:o 151). 

Huoltolaitosten ohjesäännön eräiden määräysten muuttaminen. Kaupunginvaltuusto 
päätti muuttaa huoltolautakunnan alaisten laitosten ohjesäännön 5 §:n sekä lisätä 6, 7, 8 
ja 10 §:iin uudet momentit. Sosiaaliministeriö vahvisti ko. päätöksen 4. 12. (10. 9. 663 §, 
17. 12. 953 §, kunn. as. kok. n:o 152). 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto myönsi tarvittavan määrärahan huoltovirastoon 
1. 10. alkaen perustettavan väliaikaisen huoltotoimiston tilapäisten viranhaltijain palk-
kaamista varten (10. 9. 693 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti perustaa huoltovirastoon 1.1.1959 lukien seuraa-
vat uudet virat (palkkaluokka ja kielitaitoluokka on merkitty sulkuihin viran nimen 
jälkeen): huoltopsykiatrin virka (31, II), kolme huoltotarkastajan virkaa (20), huoltosisa-
ren virka (16), toimistoapulaisen virka (12), toimistoapulaisen virka (11) sekä kodinhoito-
toimistoon: kodinhoidon valvojan virka (17, IV) ja 22 kodinhoitajan virkaa (11) (10. 9. 
662 §). 

Huoltotoimen toimitusjohtajalle Alpo Asteljoelle myönnettiin hänen pyytämänsä ero 
virastaan 1.1. 1959 lukien (10. 12. 942 §). 

Koskelan sairaskoti. Kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti kaupunginvaltuusto 
päätti, 

että huoltolautakunnan alaisena pysytetään Koskelan sairaskoti ja siihen liittyvät 
geriatris-kirurginen ja geriatris-psykiatrinen osasto sekä poliklinikkayhdistelmä 65 vuotta 
täyttäneitä henkilöitä varten, 

että Koskelan sairaskodin toiminta samoin kuin potilasmaksujen määrääminen ja peri-
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minen järjestetään kaupungin sairaaloiden tapaan, huoltoapulain säännökset huomioon 
ottaen, 

että kaupungin vanhainkodeissa ja niihin verrattavissa muissa kaupungin omistamissa 
huoltolaitoksissa hoidettavien henkilöiden sairaanhoidon järjestäminen kuuluu Koskelan 
sairaskodille, kuitenkin siten, että kaupungin muiden sairaaloiden tulee huolehtia sellaisen 
hoidon antamisesta mainituissa huoltolaitoksissa ja Koskelan sairaskodissa oleville poti-
laille, mihin ei ole mahdollisuutta tässä sairaskodissa, 

että sisätautien ja kirurgisessa sairaalassa perusteellisesti tutkittu ja taudin kriitillisen 
vaiheen ohi hoidettu potilas, jonka tila ennusteesta riippumatta näyttää vaativan pitkä-
aikaista laitoshoitoa, voidaan hoitomahdollisuuksien ja paikkatilanteen sallimissa rajoissa 
ottaa Koskelan sairaskotiin hoidettavaksi, 

että kroonisesti sairaiden hoitokomitean mietinnössään 24. 10. 1956 omaksumat potilai-
den ryhmittelyperiaatteet hyväksytään, 

että huoltolautakunnan velvollisuutena on yleisosastojen aikaansaaminen itsestään 
huolehtivia, laitoshoitoa tarvitsevia henkilöitä (B 1) varten samoin kuin hoivaosastojen 
perustaminen yleishoitoa ja hoivausta tarvitsevia pitkäaikaisesti sairaita (B 2 ja B 4) 
varten sekä työkotien aikaansaaminen keski-ikäisiä invalideja varten sekä 

että sairaalalautakunnan velvollisuutena on ryhtyä toimenpiteisiin uusien osastojen 
aikaansaamiseksi pitkäaikaista sairaalahoitoa tarvitsevien potilasryhmien (A 3, A 4, 
B 3 ja B 5) tarkoituksenmukaista hoitoa varten (7. 5. 389 §, khn mtö nro 14). 

Sairaskodin ylilääkärin palkkauksen järjestely ja kolmen alilääkärin virkanimikkeiden 
muuttaminen, ks. kunn. as. kok. s. 556, 559, khn mtö nro 10. 

Koskelan sairaskodin ja Kustaankartanon vanhainkodin lääkäreille päätettiin suorit-
taa saamatta jäävien toimenpidepalkkioiden korvauksena samanlainen palkkio kuin sai-
raalalääkäreille sellaisissa kaupungin sairaaloissa, joissa ei ole poliklinikkaa. Koskelan 
sairaskodin ja Kustaankartanon vanhainkodin lääkärien työaikaan nähden oli noudatet-
tava sairaalalääkäreitä koskevia määräyksiä (26. 3. 315 §). 

Koskelan sairaskotiin päätettiin 1.1. 1959 alkaen perustaa 18. palkkaluokkaan kuulu-
va kirjanpitäjän virka (15. 1. 34 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Edeltä arvaamattomia pääoma-
menoja varten kaupunginvaltuuston käytettäväksi merkityistä määrärahoista myönnet-
tiin 1.2 87 mmk Koskelan sairaskodin keittiörakennuksen eräiden huonetilojen kunnosta-
mista varten väliaikaisiksi hoitotiloiksi. Huoltolautakunta oikeutettiin ylittämään sairas-
kodin ao. määrärahoja enintään 1 453 200 mk seitsemän tilapäisen hoitajan palkkaamista 
varten ajaksi 1.7. —31. 12. Samaten saatiin uusien hoitotilojen kalustojen hankkimista 
varten ylittää ao. määrärahoja enintään 1 826 371 mk (4. 6. 495 §). 

Kustaankartanon vanhainkodin 28. palkkaluokkaan kuuluva lääkärin virka muutet-
tiin 29. palkkaluokan apulaisylilääkärin viraksi (26. 3. 315 §, ks. Koskelan sairaskoti). 

Kustaankartanon vanhainkodin apumiehelle Eino Tanskaselle päätettiin suorittaa 
henkilökohtaisena palkanlisänä 1.3. alkaen 12. ja 14. palkkaluokkien välinen erotus 
ikälisineen siihen saakka, kunnes Kustaankartanon vanhainkotiin perustettaisiin trakto-
rinkulj ett ajan tai vastaava virka, kauintaan kuitenkin kertomusvuoden loppuun (23. 4. 
368 §). 

Roihuvuoren vanhainkoti. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä korttelin nro 43221 
tontille nro 1 rakennettavan Roihuvuoren vanhainkodin 16. 7. ja 25. 7. päivätyt, arkkit. 
Olli Saijonmaan laatimat luonnospiirustukset (10. 9. 670 §). 

Vanhusten kodinhoitotoiminnan tehostaminen. Vt Mäkinen ym. olivat v. 1957 (ks. s. 
43) tekemässään aloitteessa maininneet, että vanhusten osuus kaupungin väestön kokonais-
määrästä tulee jatkuvasti kasvamaan aiheuttaen samalla kaupungin menojen lisääntymi-
sen, koska sairaala-, vanhainkoti- ja vanhusten asuntolapaikkatarve samanaikaisesti kas-
vaa vastaavasti. Investointiohjelman rasittaessa kaupungin taloutta olisi kaupungin 
etujen mukaista, että kuntalaiset mahdollisimman suuressa määrin huolehtisivat van-
hoista ja sairaista omaisistaan. Asian selvittämiseksi olisi asetettava toimikunta, joka 
tutkisi, millä tavoin tällaisten kuntalaisten oloja voitaisiin helpottaa, voitaisiinko huolto-
vähennystä korottaa, helpottaa asunnon saantia, antaa kodinhoitaja-apua jne. Huolto-
lautakunta oli lausunnossaan huomauttanut, että vanhusten huollon järjestäminen ns. 
avohuoltoon kuuluvilla toimenpiteillä kuuluu nykyaikaisen sosiaalihuollon tavoitteisiin. 
Edelleen lautakunta oli viitannut monipuoliseen kodinhoitotoimintaan sekä kotisairaan-
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hoitotoimintaan, joita kumpiakin on viime vuosina kehitetty. Lisäksi oli huoltolautakunta 
eri yhteyksissä tehnyt esityksiä vanhusten asuntoloiden ja erillisten asuntojen aikaansaa-
miseksi. Huoltolautakunta ja terveydenhoitolautakunta puolsivat toimikunnan asetta-
mista. Kaupunginhallitus puolestaan ei pitänyt sitä tarpeellisena, koska kaupunginval-
tuusto käsitellessään v. 1954 (ks. s. 46) helsinkiläisten vanhusten olojen parantamista 
koskevaa aloitetta oli kehottanut sekä terveydenhoitolautakuntaa että huoltolauta-
kuntaa mahdollisuuksien mukaan ryhtymään toimenpiteisiin kotisairaanhoitotoiminnan 
laajentamiseksi sekä kodinhoitotoiminnan ja kotiaputoiminnan kehittämiseksi ja kodin-
hoitajien lukumäärän asteittain lisäämiseksi siihen määrään saakka, johon myönnetään 
valtionavustusta. Mainittu päätös sisälsi myös pääperiaatteet vanhusten kodinhoito-
toiminnan järjestämiseksi. Kaupunginhallituksen käsityksen mukaan on kotisairaan-
hoitotoiminta jo saatettu kaupungin mahdollisuuksia vastaavalle tasolle. Huolimatta 
huoltolautakunnan, Suomen Punaisen Ristin ja Väestöliiton harjoittamasta kodinhoito-
toiminnasta on kodinhoitajien kysyntä ollut niin runsasta, että kodinhoitaja-apua annet-
taessa on ollut otettava huomioon perheen suuruus ja taloudellinen asema. Kuitenkin 
voi yleensä vanhus, joka elää omaistensa hoidossa eikä pysty heidän poissaollessaan 
huolehtimaan itsestään, saada hoitamiseensa kotisairaanhoitaja-apua omaisten huoleh-
tiessa kotona ollessaan hänen muista tarpeistaan. Rahoitusvaikeuksien vuoksi ei vanhus-
ten asuntoloiden rakentamista ole voitu järjestelmällisesti jatkaa, mutta on kaupunki 
runsaasti tukenut yksityisten järjestöjen perustamia vanhainkoteja. Edelleen oli edus-
kunta 27. 1. hyväksynyt ns. vanhuus vähennyksen käytäntöön ottamisen. Kaupungin-
valtuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (26. 2. 193 §, 
ks. s. 24). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Herttoniemen 
vanhusten asuntolain luonnospiirustukset (3. 12. 910 §). 

Vanhojen Huolto -nimisen yhdistyksen avustaminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti 
huoltolautakunnan ylittämään huoltotoimen pääluokkaan avustuksia varten merkittyä 
ao. määrärahaa 2.7 mmk Vanhojen Huolto yhdistykselle Käpyrinne-nimisen vanhain-
kodin toiminnan tukemiseen myönnettävän avustuksen suorittamista varten (17. 12. 
966 §). 

Lastensuojelu 

Lastensuojeluviraston sosiaalilääkärin ja yhden lääkärin viran palkkojen järjestely 
ja virka-aika, ks. s. 131, kunn. as. kok. s. 556, khn mtö n:o 10. 

Suojelukasvatusta tarvitsevien poikien vastaanottolaitosten järjestelystä aiheutuvat toimen-
piteet. Kaupunginvaltuusto päätti 

1) muuttaa Ryttylän koulukodin 1. 6. 1959 lukien toistaiseksi 45-paikkaiseksi kolmi-
osastoiseksi suojelukasvatusta tarvitsevien poikien vastaanottokodiksi, 

2) lopettaa Toivoniemen koulukodin toiminnan 31.7. lukien, 
3) siirtää Ryttylän tilan hallinnon 1.1. 1959 alkaen kiinteistölautakunnalle, jonka 

tulee luovuttaa toistaiseksi lastensuojelulautakunnan käyttöön tilalla olevat vastaanotto-
kodin tarvitsemat rakennukset tonttialueineen ja uimarantoineen sekä samoin Toivonie-
men tila kiinteistölautakunnan hallintoon siten, että lastensuojelulautakunnan käyttöön 
on luovutettava sen tarvitsemat rakennukset ja alueet, 

4) muuttaa 31. 5. 1959 alkaen kaksi Ryttylän koulukodin 13. palkkaluokkaan kuulu-
vaa lämmittäjän virkaa samaan palkkaluokkaan kuuluviksi talonmies-lämmittäjän viroik-
si sekä siirtää lakkautettavan 15. palkkaluokkaan kuuluvan puusepän viran haltijan Jal-
mari Saipion toiseen näistä viroista siten, että hänelle suoritetaan henkilökohtaisena pal-
kanlisänä hänen aikaisemman palkkauksensa sekä lämmittäjän viran palkkauksen välinen 
erotus sekä hänelle kuuluvat ikälisät, 

5) lakkauttaa 
31. 7. alkaen Toivoniemen koulukodin 23. palkkaluokkaan kuuluvan johtajan viran, 

kaksi 13. palkkaluokkaan kuuluvaa hoitajan virkaa sekä yhden 13. palkkaluokkaan kuu-
luvan emännän viran, 

31. 10. alkaen Toivoniemen tilan 15. palkkaluokkaan kuuluvan maataloustöiden ohjaa-
jan, 13. palkkaluokkaan kuuluvan naispuutarhurin, 10. palkkaluokkaan kuuluvan talli-
miehen ja 9. palkkaluokkaan kuuluvan maataloustyömiehen virat, 
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31. 12. alkaen Ryttylän tilan 15. palkkaluokkaan kuuluvan puutarhurin, 15. palkka-
luokkaan kuuluvan maataloustöiden ohjaajan, 11. palkkaluokkaan kuuluvan karjanhoita-
jan, 10. palkkaluokkaan kuuluvan tallimiehen ja 12. palkkaluokkaan kuuluvan traktorin-
kuljettajan virat sekä 

31.5. 1959 lukien Ryttylän koulukodin 23. palkkaluokkaan kuuluvan kuraattorin 
viran, kaksi 24. palkkaluokkaan kuuluvaa opettajan virkaa, 17. palkkaluokkaan kuu-
luvan metallitöiden ohjaajan, 15. palkkaluokkaan kuuluvan räätälin, 15. palkkaluokkaan 
kuuluvan suutarin, 15. palkkaluokkaan kuuluvan puusepän sekä 15. palkkaluokkaan kuu-
luvan sepän virat, 

6) siirtää Toivoniemen koulukodin 13. palkkaluokkaan kuuluvan emännän viran 
haltijan Laura Nummenkorven Malmin lastenkodin 8. palkkaluokkaan kuuluvaan keit-
täjän virkaan siten, että hänelle suoritetaan henkilökohtaisena palkanlisänä hänen entisen 
palkkauksensa sekä sanotun keittäjän viran palkkauksen välinen erotus hänelle kuuluvine 
ikälisineen, 

7) kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin Toivoniemen tilan talli-
miehen Uuno Heleniuksen sijoittamiseksi Ryttylän vastaanottokotiin perustettavaan 
10. palkkaluokkaan kuuluvaan tp. kaitsijan virkaan sekä samoin kehottaa kaupungin-
hallitusta ryhtymään tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin niiden Toivoniemen koulu-
kodin ja Toivoniemen tilan viranhaltijain, jotka virkojensa lakkauttamisen vuoksi voivat 
saada eläkesäännön perusteella osaeläkkeen, sijoittamiseksi muihin heille sopiviin kaupun-
gin virkoihin, 

8) kehottaa kaupunginhallitusta ryhtymään toimenpiteisiin Ryttylän koulukodin vs. 
kuraattorin Lauri Saloriutan siirtämiseksi aikanaan Ryttylän vastaanottokotiin perustet-
tavaan tilapäiseen sosiaalihuoltajan virkaan, suutari Kaarlo Turusen sijoittamiseksi sa-
maan laitokseen perustettavaan tilapäiseen ohjaajan virkaan sekä seppä Pekka Lehikoisen 
sijoittamiseksi samaan laitokseen perustettavaan tilapäiseen lämmittäjä-mekaanikon 
virkaan, 

9) oikeuttaa lastensuojelulautakunnan ylittämään lastenhuoltolaitosten määrärahaa 
Vakinaiset viranhaltijat enintään 67 650 mk henkilökohtaisen palkanerotuksen suoritta-
mista varten emäntä Laura Nummenkorvelle ajalta 1 .8.—31. 12. sekä määrärahaa 
Tilapäiset viranhaltijat 76 300 mk tilapäisen kaitsijan palkkaamista varten Ryttylän 
koulukotiin ajaksi 1. 11. — 31. 12., 

10) kehottaa lastensuojelulautakuntaa jättämään 31. 7. alkaen palkkaamatta Toivo-
niemen koulukodin 13. palkkaluokkaan kuuluvan tilapäisen hoitajan (18. 6. 553 §). 

Toivolan oppilaskodin toiminnan järjestely. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Toi-
volan oppilaskodin toistaiseksi Oppilaskoti Toivola -nimiseksi erityislastenkodiksi, jossa 
on viidellä osastolla yhteensä 84 hoitopaikkaa sekä kehottaa kaupunginhallitusta ryhty-
mään ao. toimenpiteisiin, että sosiaaliministeriö hyväksyisi laitoksen valtionapuun 
oikeuttavaksi laitokseksi (26. 3. 306 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 19. 5. vahvistanut uuden laitoksen kaik-
kien osastojen piirustukset, minkä oli ilmoitettu tarkoittavan sitä, että kaupungin esitys 
Oppilaskoti Toivolan hyväksymisestä em. erityislastenkodiksi oli hyväksytty kokonai-
suudessaan. Valtionapua oli laitokselle varattu 32 hoitopaikan perusteella. Lastensuojelu-
lautakunta voisi kuitenkin anoa valtionapua erikseen laitoksen kokonaispaikkalukua vas-
taavasti (18. 6. 550 §). 

Herttoniemen vastaanottokoti. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Herttoniemen vas-
taanottokoti -nimisen lastensuojelulaitoksen, jossa olisi 12 hoitopaikkaa pieniä ja leikki-
ikäisiä lapsia varten sekä hyväksyä laitoksen hoitomaksuksi 450 mk hoitovuorokaudelta, 
kuitenkin siten että niissä tapauksissa, joissa korvaus annetusta hoidosta peritään val-
tiolta, korvaus olisi 1 000 mk hoitovuorokaudelta, kuitenkin enintään todellisten hoito-
kustannusten mukainen määrä. Kaupunginhallitusta kehotettiin ryhtymään ao. toimen-
piteisiin, että sosiaaliministeriö hyväksyisi laitoksen lastensuojelulaitokseksi. Päätös 
hoitomaksujen hyväksymisestä päätettiin alistaa ko. ministeriön vahvistettavaksi (23. 4. 3 6 9 §)· 

Lemmilän vastaanottokoti. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä entisen Lemmilän 
vastaanottokodin toistaiseksi Vastaanottokoti Lemmilä -nimiseksi erityislastenkodiksi, 
jossa olisi 15 huoltopaikkaa suojelukasvatuksellisten kouluikäisten poikien vastaan-
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ottamista ja tarkkailua varten. Kaupunginhallitusta kehotettiin ryhtymään ao. toimen-
piteisiin sosiaaliministeriön hyväksymisen saamiseksi ko. toimenpiteelle (15. 1. 35 §). 

Kaupungin liittyminen Lastensuojelun Keskusliiton ja Vajaamielishuollon Keskus-
liiton jäseneksi. Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki liittyy jäseneksi Lastensuoje-
lun Keskusliitto — Centralförbundet för Barnskydd sekä Vajaamielishuollon Keskusliitto 
— Centralförbundet för värd av psykiskt efterblivna nimisiin yhdistyksiin. Kaupungin-
valtuuston yleisistä käyttövaroista myönnettiin 13 000 mk mainittujen yhdistysten ker-
tomusvuoden jäsenmaksun suorittamista varten (29. 1. 98 §). 

Aula-työkotien Kannabisyhdistyksen avustaminen. Em. määrärahoista myönnettiin 
750 000 mk lastensuojelulautakunnan käytettäväksi avustuksen myöntämistä varten 
Aula-työkotien Kannatusyhdistykselle sen Artjärven pitäjässä omistaman kesäsiirtolan 
rakennusten muutos- ja korjaustöitä varten, sillä ehdolla että yhdistys sitoutuu kertomus-
vuoden kesänä järjestämään 30:lle lastensuojelu viraston osoittamalle, syvästi vajaamieli-
selle lapselle kesäsiirtolan ko. viraston ja yhdistyksen kesken tarkemmin sovittavilla 
ehdoilla ja sillä edellytyksellä, ettei tarkoitettujen rakennusten käytöstä siirtolatarkoi-
tuksiin perittäisi vuokraa (23. 4. 380 §). 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusapulautakunnan ja oikeusaputoimiston johtosäännön vahvistaminen. Kaupungin-
valtuusto päätti vahvistaa oikeusapulautakunnan ja oikeusaputoimiston johtosäännön 
kaupunginhallituksen mietinnön n:o 2 liitteen n:o 7 mukaisesti; 

perustaa oikeusaputoimistoon 1. 3. lukien 28. palkkaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan 
kuuluvan apulaisoikeusavustajan viran ja 12. palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen 
viran sekä myöntää erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 1.071 mmk 
ko. virkojen haltijain palkkojen maksamista varten kertomusvuonna (12. 2. 124 §). 

Työnvälityslautakunnan ja työnvälitystoimiston ohjesäännön hyväksyminen. Kaupun-
ginvaltuusto päätti hyväksyä työnvälityslautakunnan ja työnvälitystoimiston ohjesään-
nön kaupunginhallituksen mietinnön n:o 3 liitteen nro 4 mukaisesti: 

muuttaa työnvälitystoimiston nuoriso-osaston ammatinvalintapsykologin viran apulais-
osastonhoitajan viraksi, yhden ammatinvalintasosiologin viran ja kaksi apulaispsykologin 
virkaa ammatinvalintapsykologin viroiksi sekä seitsemän assistentin virkaa ammatin-
valinnanohjaajan viroiksi, virkojen palkkaluokkien pysyessä entisenä; 

määrätä, että työnvälitystoimiston nuoriso-osaston johtajan, apulaisosastonjohtajan, 
ammatinvalintapsykologin ja ammatinvalinnanohjaajan tulee olla filosofian kandidaatin 
tai vastaavan tutkinnon suorittanut ja omata tutkintoon sisältyvä tai erikseen suori-
tettu korkein yliopistollinen arvosana psykologiassa tai sitä aikaisemmin vastanneessa 
yliopistollisessa oppiaineessa ja omata vähintään cum laude approbatur -arvosana kasva-
tustieteessä tai jossakin yhteiskunnallisessa oppiaineessa sekä olla ammatinvalinnanohjaus-
työhön soveltuva sekä että työnvälitystoimiston henkisen työn osaston johtajalla tulee 
olla yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu loppututkinto; 

oikeuttaa ne työnvälitystoimiston viranhaltijat, jotka eivät täytä em. pätevyysvaati-
muksia, pysymään viroissaan tai sitä entistä virkaansa vastaavassa uudessa virassa, jossa 
he olivat ohjesäännön voimaan tullessa sekä 

myöntää nuoriso-osaston vakinaisille viranhaltijoille fil.lis. Herman Turjalle, fil.kand. 
Liisa Routiolle ja fil.maist. Alma Hiitoselle henkilökohtaisen erivapauden edellä vahviste-
tuista pätevyysvaatimuksista riippumatta hakea ja tulla valituksi työnvälitystoimiston 
nuoriso-osaston vahvistettuja pätevyysvaatimuksia edellyttäviin virkoihin sekä yliopp. 
Jouko Mäkipaadelle vastaavan oikeuden hakea ja tulla valituksi nuoriso-osaston ammatin-
valintapsykologin virkaan. Ohjesäännön hyväksyminen päätettiin alistaa kulkulaitosten 
ja yleisten töiden ministeriön vahvistettavaksi. Samalla päätettiin ministeriötä pyytää 
harkitsemaan työn välityslautakuntien toimikauden pidentämistä kunnallisvaltuustojen 
toimikautta vastaavasti neljäksi vuodeksi (12. 2. 145 §). Ministeriö oli 22. 3. vahvistanut 
em. ohjesäännöt (23. 4. 343 §). 

Työnvälitystoimiston 6. palkkaluokkaan kuuluva siivoojan virka päätettiin lakkaut-
taa (26. 2. 189 §). 


