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6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Sosiaalisten apurahojen jakamisessa noudatettavat periaatteet. Kaupunginhallitus päätti 
vahvistaa kaupungin sosiaalisten avustusmäärärahojen talousarvioon merkitsemisestä ja 
niiden jaossa noudatettavaksi seuraavat periaatteet: 

1) Kaupungin sosiaaliset avustusmäärärahat merkitään talousarvioehdotuksiin sosiaa-
listen apurahojen jakokomitean mietinnön liitteen n:o 4 mukaisesti. 

2) Niissä tapauksissa, jolloin avustettavan yhdistyksen laitosta käytetään kaupungin 
sijoittamien hoidokkien hoitolaitoksena, on kaupungin osuus yleensä suoritettava kor-
vauksena eikä avustuksena ja merkitään vastaavat määrärahat talousarvioehdotuksiin 
tämän mukaisesti, jolleivät kohtuus- tai tarkoituksenmukaisuussyyt edellytä kaupungin 
osuuden suorittamista avustuksen muodossa. 

3) Avustusmäärärahoja talousarvioehdotuksiin merkittäessä samoin kuin avustuksia 
myönnettäessä on avustuksien suuruus määriteltävä kiinnittäen huomiota avustettavan 
toiminnan sosiaaliseen tärkeyteen ja sen merkitykseen kaupungin ylläpitämän sosiaalisen 
toiminnan täydennyksenä sekä avustuksensaajan oman osuuden suhteeseen avustettavan 
toiminnan kustannuksista. Laitoksia avustettaessa on edellytettävä, että kaupungin ao. 
viranomainen on hyväksynyt laitoksen tarkoitukseensa käytettäväksi. 

4) Avustuksia on myönnettävä vain milloin anojan toiminta ja rahoitussuunnitelmat 
sekä toimintaperiaatteet ovat sellaiset, että kaupunki voi ne hyväksyä. 

5) Talousarvioon merkityistä avustusmäärärahoista avustuksia jaettaessa on avus-
tuksen jakavan elimen kiinnitettävä huomiota seuraaviin näkökohtiin: 

a) Avustettavan toiminnan tulee kohdistua helsinkiläisiin avustuksensaajiin. 
b) Avustuksia ei ole myönnettävä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisi-

vat saamansa varat edelleen henkilökohtaisina avustuksina jäsenilleen. 
c) Milloin avustusta anoo keskusjärjestö, jonka alaisena toimii kaupungissa paikallisia 

alajärjestöjä, on kaupungin avustus myönnettävä suoraan alajärjestöille. Jos keskusjär-
jestö kuitenkin ylläpitää yksinään sellaista toimintamuotoa helsinkiläisten hyväksi, jota 
kaupungin olisi tuettava, voidaan kaupungin avustus tältä osin myöntää keskusjärjes-
tölle. 

d) Niissä tapauksissa, joissa se on mahdollista, on avustukset jaettava avustettavasta 
toiminnasta osallisiksi tulleiden helsinkiläisten henkilöiden hoitopäivien luvun mukaan. 
Avustuksen suuruuden määrittelemiseksi on avustusten jakoa suorittavien elinten vaa-
dittava selvitys anojan hoitopäiväkustannuksiin vaikuttavista seikoista, kuten vuokrasta, 
ruoasta, puhtaanapidosta, valosta ja lämmöstä, terveydenhoidosta, palkoista ja kuljetus-
kustannuksista. Rakennusten korjauskustannuksia, kuoletusta ja pääoman korkoa ei saa 
lukea hoitopäiväkustannuksiin. 

e) Avustuksia jaettaessa on pääpaino avustustarvetta harkittaessa pantava anojan 
suunnittelemalle toimintaohjelmalle ja käytettävä edellisen vuoden toimintaa apuna 
harkittaessa anojan mahdollisuuksia suunnitelmiensa toteuttamiseen. 

f) Avustukset on pyrittävä jakamaan mahdollisimman pian talousarvion vahvista-
misen jälkeen kuitenkin siten, että 100 000 mk suuremmat avustukset on jaettava kahdessa 
tai useammassa erässä puoli- tai neljännesvuosittain, ellei kaupunginhallitus toisin päätä. 

g) Avustukset on myönnettävä ehdolla, että avustus on palautettava, jos anojalle 
on myönnetty avustusta kaupungin toimesta samaan tarkoitukseen jostakin muusta 
avustusmäärärahasta tai jos myönnettyä avustusta käytetään muuhun kuin anottuun 
tarkoitukseen tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaisille virheellisiä 
tietoja tai muuten tahallisesti johtanut heitä harhaan avustusta koskevissa asioissa. 

h) Avustuksen saajien on alistuttava niihin valvontatoimenpiteisiin, joita avustusta 
myönnettäessä määrätään. 

6) Avustusten jakoa suorittavien elinten tulee olla keskenään sellaisessa yhteistoimin-
nassa, ettei avustuksia myönnetä samaan tarkoitukseen kahdesta eri avustusmäärärahasta 
ja tässä mielessä toimitettava toisilleen myös jäljennökset avustuksen myöntämistä kos-
kevista päätöksistään. 

7) Lasten kesävirkistystoiminta ja siihen kohdistuva kaupungin avustus on järjestet-
tävä kaupunginhallituksen 3. 12. 1953 (ks. s. 108) asettaman kesävirkistystoiminnan jär-
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jestämiskomitean 4. 6. 1955 päivätyssä mietinnössä ehdotetulla tavalla kuitenkin siten, 
että kaupungin talousarviossa äitien lomanviettoa varten varattu määräraha merkitään 
edelleen urheilu- ja retkeilylautakunnan käytettäväksi sekä että lasten kesävirkistykseen 
varatusta määrärahasta ei saa myöntää avustuksia rakennusten korjauksiin, hankintoihin 
ja rakennuskustannuksiin. Lasten kesävirkistykseen varattava määräraha merkitään 
talousarvioehdotukseen lastensuojelulautakunnan käytettäväksi. Kansakoululasten sekä 
lastentarhojen kesävirkistystoimintaan varattavat määrärahat on merkittävä talousarvio-
ehdotuksiin siten, että niistä ilmenee, mikä yhdistys huolehtii käytännössä tämän toi-
minnan järjestämisestä. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kumota sota- ym. invalidien avustusmäärärahojen 
jaosta 15. 9. 1955 (ks. s. 199) antamansa ohjeet. Nämä avustusmäärärahat merkitään ta-
lousarvioehdotukseen huoltolautakunnan käytettäväksi. 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa harkitsemaan sosiaa-
lista tai sivistystoimintaa harjoittaville järjestöille vuokrattujen tai vuokrattavien aluei-
den vuokraamisessa noudatettavan menettelyn muuttamista siten, että vuokranmaksu 
peritään käyvän vuokratason mukaisesti ja asianomaiselle järjestölle suoritetaan vuok-
ranalennusta vastaava erillinen avustus (30. 1. 413 §). 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti, että kertomusvuoden talousarvioon sen käytettä-
väksi merkityistä avustusmäärärahoista jaetaan avustukset ao. avustusten saajille ilman 
eri anomusta yleensä neljännesvuosittain rahatoimiston toimesta (2. 1. 92 §). 

Sosiaaliministeriö oli 16. 9. 1957 vahvistanut kaupungin esittämät huoltolaitosten 
hoitopäivämaksutaksat lukuun ottamatta taksaa siltä osin kuin oli esitetty sen vahvista-
mista 1 000 mk:ksi hoitovuorokaudelta niissä tapauksissa, jolloin korvaus perittiin val-
tiolta. Kaupungin puolesta oli valitettu ko. sosiaaliministeriön päätöksestä, mutta oli 
korkein hallinto-oikeus 27. 8. hylännyt kaupungin valituksen, mikä merkittiin tiedoksi 
(9. 10. 2 650 §, v:n 1957 kert. s. 40). 

Huoltovirasto. Kaupunginhallitus oikeutti huolto viraston palkkaamaan virastoon viisi 
11. palkkaluokkaan kuuluvaa toimistoapulaista toistaiseksi, kuitenkin kauintaan kerto-
musvuoden loppuun. Tarkoitusta varten myönnettiin 1 737 150 mk erinäisiin hallinto-
menoihin kuuluvista ao. määrärahoista. Samalla kaupunginhallitus kehotti huoltotoimis-
toa yhteistoiminnassa huoneenvuokralautakunnan ja järjestelytoimiston kanssa palkkaa-
maan ko. tilapäiset viranhaltijat huoneenvuokralautakunnan irtisanomien viranhalti-
joiden joukosta (16. 1. 260 §). 

Virkasäännön 11 §:n 2 momentin nojalla päätettiin huoneenvuokratoimiston 11. palk-
kaluokkaan kuuluva tp. toim.apul. Annikki Laiti siirtää samaan palkkaluokkaan kuulu-
vaan huoltoviraston tp. toimistoapulaisen virkaan 1.11. lukien (30. 10. 2 866 §). 

Huoneenvuokratoimiston palveluksesta huoltoviraston palvelukseen siirretylle tp. 
toim.apul. Maija-Liisa Parvelalle päätettiin suorittaa 11. ja 12. palkkaluokkien välinen 
markkamääräinen erotus henkilökohtaisena lisänä, joka myönnettiin erinäisiin hallinto-
menoihin kuuluvista ao. määrärahoista (13. 3. 899 §, 27. 3. 1 071 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan muutosta lääninhallituksen päätökseen, 
joka koski huoltotar kasta ja Maija Karion palkkausta (23. 1. 325 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa esittämään lääninhalli-
tukselle annettavassa lausunnossaan, että huoltotarkastaja Lyyli Räisäsen sairausajan 
palkkaa koskeva valitus hylättäisiin (24. 4. 1 336 §). 

Uutta väliaikaista huoltotoimistoa varten päätettiin palkata seuraavat viranhaltijat 
1.10. lukien: (palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen) kaksi toimiston-
hoitajaa (korkeintaan 21. palkkaluokka), kanslianhoitaja (19), seitsemänhuoltotarkastajaa 
(20), huoltosisar ja toimentaja (16), kassanhoitaja (14) sekä yksi 12:nnen ja yksi 11. 
palkkaluokan toimistoapulainen (18. 9. 2 485 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 870 000 mk Opel Kara van -merkkisen pakettiauton ostamiseksi huoltovirastoa 
varten (khn jsto 15. 1. 5 096 §). 

Irtaimistoluettelosta poistettu Fordson-merkkinen pakettiauto AC-980 päätettiin 
tarpeettomana myydä vapaaehtoisella huutokaupalla (khn jsto 22. 10. 6 518 §). 

Uusi, väliaikainen VII huoltotoimisto päätettiin sijoittaa talosta Helsinginkatu 24 
vapautuviin huonetiloihin. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
14 — Kunnall. kert. 1958, I osa 
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käyttövaroista myönnettiin l . n mmk mainittujen huonetilojen kunnostamista varten 
(2. 10. 2 614 §). 

Varat. Alpo Asteljoelle päätettiin suorittaa 2 400 mk v:n 1957 talousarvioon kuulu-
vista kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista kaupungin edustamisesta Uuden-
maan työlaitosliiton liittovaltuuston kokouksissa 20. 7. ja 30. 10. 1957 (khn jsto 2. 1. 
5 014 §). 

Lääkintävoim. Anita Sundmanille päätettiin suorittaa 3 300 mk:n suuruinen palkkio 
Cabat-sairasvoimistelu- ja kuntouttamismenetelmää koskevasta esitelmästä (khn jsto 
31. 7. 6 126 §). 

Huoltolautakunnan alkoholihuoltoj aoston Perniön alkoholistihuoltolaan yksityis-
autoilla suorittaman matkan bensiinikulut saatiin suorittaa huoltolautakunnan ja huolto-
viraston tarverahoista (khn jsto 22. 10. 6 516 §\ 

Huoltolaitosten kalustonhankintojen suorittaminen. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
huoltoviraston sekä huoltolautakunnan alaisten huoltolaitosten kertomusvuoden kaluston-
hankinnat huoltoviraston kirjelmän n:o Y-417 mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus 
päätti muuttaa Koskelan sairaskodin ja sen laitosten sekä Tervalammen työlaitoksen ja 
maatilan kaluston hankintamäärärahojen nimikkeiden jaottelua seuraavasti: 

Koskelan sairaskodin ja sen laitosten kaluston hankintamääräraha 14 642 180 mk 
Talous-, huone- ja ajokalut 5 891 810 mk 
Pito-, liina- ja makuuvaatteet 7 157 310 » 
Työkalut 123 450 » 
Kojeet 1469 610 » 

Tervalammen työlaitoksen ja maatilan kaluston hankintamääräraha 3 326 650 mk 
Talous- ja huonekalut 56 650 mk 
Pito-, liina- ja makuuvaatteet 1 058 000 » 
Työkalut 5 000 » 
Urheilutarvikkeet 21 550 » 
Autojen hankinta 2 585 450 » (27. 2. 722 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti muuttaa em. päätöstään siten, että huoltolauta-
kunta oikeutettiin käyttämään Tervalammen työlaitoksen ja maatilan tilille Kustannuk-
set merkitystä 2.4 mmk:n osamäärärahasta hevosen ostamiseen tarkoitetun 100 000 mk 
puuhakkeen rouhijan lisäkustannusten maksamista varten (20. 11.3 045 §). 

Taideteosten hankkiminen huoltolaitoksiin. Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista 
käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 400 000 mk taideteosten hankkimista varten 
huoltolaitosten johtokunnan alaisiin laitoksiin (20. 2. 642 §). 

A Ikoholistihuoltotoimisto ja alkoholistihuollon poliklinikka päätettiin väliaikaisesti 
siirtää Meritullinkadun virastotalon valmistuttua sosiaalivirastotalon valmistumiseen 
saakka talon Siltasaarenkatu 3—5 II ja III kerrokseen ulosottovirastolta vapautuviin 
huonetiloihin. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin suorittamaan huoneistossa tarpeelliset 
korjaukset (2. 10. 2 618 §). 

Kodinhoitotoiminta. Kaupunginhallitus päätti, että kodinhoitajien palkkauksesta oli 
luontoisetujen arvoksi v. 1957 laskettava 4 800 mk kuukaudessa. Kodinhoitajien perus-
palkkana oli pidettävä maksetun palkan ja em. luontoisetukorvausten välistä erotusta, 
joka oli asetettava perustaksi valtionavustusta haettaessa (23. 1. 332 §). 

Asiamiestoimiston valitettua kodinhoitajien v:n 1955 palkkauksen nojalla suoritetta-
vaa valtionapua koskevasta päätöksestä korkein hallinto-oikeus oli palauttanut asian 
sosiaaliministeriölle, joka 28. 11. 1957 oli päättänyt suorittaa kaupungille valituksen koh-
teena olleen määrän 374 814 mk, mikä 13. 12. 1957 oli tuloutettu kaupungille (9. 1. 177 §). 

Keskuspesulan suunnittelutoimikunta oikeutettiin pesulan rakentamista varten varat-
tuja määrärahoja käyttäen palkkaamaan työsuhteessa oleva asiantuntija enintään kerto-
musvuoden loppuun. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa ja 
huoltolautakuntaa huolehtimaan siitä, että avoimeksi tulevia pesulan ja liinavaatevaras-
tonhoitajien virkoja ei toistaiseksi täytettäisi (16. 1.250 §). 

Em. työsuhteessa olevaksi asiantuntijaksi päätettiin edelleen enintään v:ksi 1959 
palkata dipl. ins. Tuure Lehto. Samalla kehotettiin palkkalautakuntaa myöntämään dipl. 
ins. Lehdolle virkavapautta 1.1. 1959 alkaen toistaiseksi, kauintaan kuitenkin mainitun 
vuoden loppuun. Keskuspesulan suunnittelutoimikuntaa kehotettiin tekemään v:n 1959 
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talousarvion vahvistamisen jälkeen esitys siitä, mistä määrärahoista asianomaisen palkka 
olisi maksettava (11. 12. 3 288 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleisten töiden lautakunnan toimesta laaditut, 
uuden keskuspesulan 18. ja 24. 6. päivätyt pääpiirustukset (4. 9. 2 375 §). 

Kaupunginhallitus päätt i esittää Helsingin yliopistollisen keskussairaalan rakennus-
toimikunnalle ja Kätilöopiston rakennustoimikunnalle, että ne suunnitellessaan ko. lai-
tosten pesukysymyksen järjestämistä ottaisivat huomioon, että kaupungin uusi keskus-
pesula pystyy tyydyttämään mainittujen laitostenkin pesulatarpeen pitemmäksi aikaa. 
Rakennustoimikuntia oli kehotettu harkitsemaan, voitaisiinko mainittujen laitosten pesu-
kysymys järjestää yhteistoiminnassa kaupungin kanssa omien pesuloiden rakentamisen 
asemesta. Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä v:n 1959 talousarvioehdotukseensa 
keskuspesulaa varten varatut määrärahat kaupunginhallituksen käytettäväksi (20. 11. 
3 060 §). 

Koskelan sairaskoti. Opintomatka-apurahoja 24. 4. (ks. s. 140) jakaessaan kaupungin-
hallitus oli myöntänyt sairaskodin ylilääkärille Lars Töttermanille 45 000 mk:n matka-
apurahan Englantiin tehtävää opintomatkaa varten. Palkkalautakunta puolestaan oli 
myöntänyt tri Töttermanille vain puolet palkkaeduista huoltolaitosten johtokunnan myön-
tämän virkavapauden ajalta. Tri Tötterman oli anonut, että kaupunginhallitus muuttaisi 
palkkalautakunnan päätöksen niin, että hänelle myönnettäisiin täydet palkkaedut virka-
vapauden ajalta. Palkkalautakunta oli esitetyn selvityksen perusteella ollut sitä mieltä, 
että mainittu opintomatka oli hyödyttänyt kaupunkia enemmän kuin tavanomaiset 
kongressi- ja kokousmatkat, eikä vastustanut täysien palkkaetujen myöntämistä. Edellä 
olevan perusteella kaupunginhallitus päätti ilmoittaa palkkalautakunnalle, ettei kaupun-
ginhallituksella ollut huomauttamista mainittujen palkkaetujen myöntämistä vastaan 
(4. 12. 3 218 §). 

Poliklinikanhoitaja Maija Väätäiselle päätettiin suorittaa ajalta 11.12. — 31.12. 1957, 
jolloin hän oli hoitanut eläkkeelle siirryttyään Koskelan sairaskodin poliklinikanhoitajan 
viransijaisuutta, hänen nostamansa kuukausipalkan lisäksi määrä, joka vastasi hänen 
hoitamansa viran loppupalkan ja myönnetyn eläkkeen erotusta (13. 2. 551 §). 

Kotitalousharjoitt. Inga Weckströmille myönnettiin oikeus ruokailla kerran päivässä 
korvauksetta sairaskodin ruokalassa (20. 11. 3 026 §). 

Eräät Koskelan sairaskodin lääkärit oikeutettiin erinäisin ehdoin käyttämään omaa 
autoaan virkamatkoihin (2. 1. 86, 87 §, khn jsto 16. 4. 5 588 §). 

Kaupunginhallitus päätti valittaa Uudenmaan läänin liikevaihtoverotoimiston Koske-
lan sairaskodin henkilökunnan asuntolan rakennuksen n:o 5 hintaan sisältyneen liike-
vaihtoveron palauttamista koskevasta päätöksestä (28. 8. 2 312 §). 

Koskelan sairaskodin kirkkoon päätettiin hankkia Kangasalan urkutehtaan 202 500 
mk:n hintainen 5-äänikertainen urkuharmoni kaluston hankintamäärärahoja käyttäen 
ja muita hankintoja vastaavasti supistaen (khn jsto 11. 12. 6 799 §) sekä 163 856 mk:n 
hintainen Regna Grand Total M 199 K -merkkinen kassakone Oy. Rolac Ab:lta (khn jsto 
17. 12. 6 866 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
290 000 mk uuden keittiö- ja keskusrakennuksen rakennustöiden ajaksi järjestetyn 
sairaskodin keskuskeittiön ruoankuljetusastioiden väliaikaisen pesutilan aiheuttamiin 
kustannuksiin. Talorakennusosasto oikeutettiin purkamaan mainittujen rakennustöiden 
esteenä oleva vanha saunarakennus omaa työvoimaa käyttäen (2. 10. 2 610 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista myönnettiin 2 mmk sairaskodin kirkon keskuslämmitystöiden suoritta-
mista varten (12. 6. 1 850 §). 

Yleisjaosto päätti, että Koskelan sairaskodin käytöstä poistetut 7 Mauser-pistoolia, 
6 kumipatukkaa, 4 ranneketjua ja 4 paria käsirautoja saatiin luovuttaa poliisilaitokselle, 
sen arvioimasta hinnasta (khn jsto 27. 8. 6 234 §). 

Seuraavat sairaskodin alueella olevat rakennukset ym. rakenteet päätettiin purkaa: 
uuden keittiö- ja keskusrakennuksen rakennustöiden esteenä olevat kaksi tallirakennusta, 
puinen latorakennus, ajokaluvaja, vanha portinvartijan koppi ja jääkellari sekä vanha 
porttikoppi ja Käpyläntien puoleinen vanha lauta-aita (11. 9. 2 431 §, 4. 12. 3 221 §), 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleisten töiden lautakunnan laaditut tamat, Kos-
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kelan sairaskodin lämpökeskuksen 15. 3. päivätyt, Arkkitehtitoimisto Cedercreutz & 
Railon laatimat pääpiirustusket (24. 4. 1 331 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä huoltolaitosten johtokunnan toimenpiteet Helsin-
gin sairaanhoitajaopiston opiskelijoiden harjoittelun järjestämiseksi Koskelan sairaskodin 
geriatrisilla osastoilla. Samalla kaupunginhallitus oikeutti em. johtokunnan järjestämään 
mainituille opiskelijoille tilaisuuden harjoitella ko. osastoilla sopiviksi katsomillaan ehdoil-
la. Helsingin sairaanhoitajaopiston opiskelijat ja opettajat oikeutettiin ruokailemaan sai-
raskodissa kurssien aikana ja kauintaan 17. 1. 1959 sairaskodin henkilökunnalle määrättyä 
korvausta vastaan (9. 10. 2 646 §, 20. 11. 3 061 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että Koskelan sairaskotiin saatiin ottaa 17 Svenska 
sjuksköterske-hälsosysterskolan -nimisen koulun oppilasta ajaksi 2. 1. — 10. 2. suoritta-
maan käytännöllistä harjoittelua. Oppilaille ja opettajille saatiin järjestää ruokailu sairas-
kodissa saman suuruista ateriakorvausta vastaan kuin mitä laitoksen omalta henkilö-
kunnalta peritään (2. 1. 95 §). 

Tervalammen työlaitoksen johtokuntaa kehotettiin järjestämään viranhaltijain ja 
työntekijäin ruokailusta perittävä korvaus ns. aterialipukejärjestelmää käyttäen ja kor-
vausta perittäessä ottamaan huomioon, että muissa huoltolaitoksissa korvaus oli vah-
vistettu 100 mk:ksi lipukkeelta (2. 1. 80 §). 

Työlaitoksen johtaja Veikko Laajarinne ja apul.joht. Arvo Laukkanen oikeutettiin 
v:n 1959 loppuun saakka käyttämään omaa autoaan virka-ajoihin tavanomaisilla ehdoilla 
(khn jsto 11. 12. 6 800 §). 

Tervalammen työlaitoksen eräät käytöstä poistetut kalustoesineet päätettiin myydä 
huutokaupalla (khn jsto 10. 9. 6 298 §). 

Työtuvat. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24. 9. (ks. s. 10) 
tekemää palkankorotuspäätöstä oli sovellettava myös työtupien johtokunnan kirjelmässä 
n:o 146/6. 11. 1958 mainittuihin, työsuhteessa oleviin ompelualan työntekijöihin (18. 12. 
3 356 §). 

Yleisjaosto päätti vallitsevan työllisyystilanteen huomioon ottaen velvoittaa rakennus-
viraston hankintaosaston suorittamaan suojapukujen ostot huoltolautakunnan alaisilta 
työtuvilta (khn jsto 15. 10. 6 472 §). 

Kaupunginhallitus päätti myös kehottaa kaikkia kaupungin virastoja ja laitoksia vas-
taisuudessa suorittamaan suojapukujen korjaukset, mikäli pätevää syytä ei toisenlaiseen 
menettelyyn olisi, huoltolautakunnan työtuvilla. Samalla määrättiin, että irtaimiston 
vuosipoistoluetteloa laadittaessa oli suojapukujen osalta toistaiseksi noudatettava menet-
telyä, jonka mukaan poistettavien suojapukujen lukumäärässä oli otettava huomioon 
työtupien toimesta poistetut kappaleet ja selvityksenä poistosta käytettävä työtupien 
asiasta ao. laitokselle tai virastolle antamaa ilmoitusta. Hankintaohjekomiteaa kehotet-
tiin irtaimen omaisuuden poistomenettelyä käsitellessään ottamaan huomioon em. menet-
telyn sekä antamaan sen soveltuvuudesta lausuntonsa kaupunginhallitukselle (4. 12. 
3 213 §). 

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa v. 1957 (ks. s. 207) kiinteistölautakunnalle anta-
mansa kehotuksen huoneiston hankkimisesta työtupien työttömien naisten osastoa varten 
(9. 1. 175 §). ^ 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myön-
nettiin 100 000 mk työtupien myymäläin tavarahyllystön uusimista varten (26. 6. 1 968 §). 

Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan työllisyystöitä varten vara-
tuista määrärahoista myönnettiin 2 mmk 20 Singer-pikakoneen sekä yhden saumausko-
neen hankkimista ja asentamista varten työtupien työttömyystyöosastolle sekä myöhem-
mässä vaiheessa keskuspesulan käyttöä varten (13. 2. 558 §). Sittemmin kaupunginhallitus 
oikeutti huoltolautakunnan käyttämään em. määrärahasta käyttämättä jääneen erän, 
222 331 mk kangasleikkuukoneen sekä koneosien hankkimista varten työtupiin (24. 4. 
1 337 §). 

Työttömyystyöt, ks. s. 226. 
Kustaankartanon vanhainkodin keittiöön päätettiin ajaksi 1. 1. —28. 2. palkata har-

joittelijaksi rva Doya v. Schoultz-Airila. Palkka saatiin maksaa vanhainkodin määrä-
rahoista Muut palkkamenot (9. 1. 179 §). 

Huoltolaitosten johtokuntaa kehotettiin v:n 1959 talousarvioehdotusta laatiessaan 
merkitsemään siihen vanhainkodin urkurin palkkausta varten riittäväksi katsottava 
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määräraha sekä ottamaan huomioon samalla myös 14. palkkaluokkaan kuluvan tp. trak-
torinkuljettajan palkkaaminen vanhainkotiin (27. 3. 1 069 §, 31. 7. 2 106 §). 

Otettuaan tutkittavakseen huoltolaitosten johtokunnan 11. 11. tekemän päätöksen, 
joka koski vanhainkodin yhden sairaanhoitajan viran jättämistä pysyväisesti täyttä-
mättä, kaupunginhallitus hyväksyi päätöksen täytäntöönpantavaksi siten, että virka saa-
tiin jättää toistaiseksi täyttämättä, kuitenkin kauintaan v:een 1959 saakka (20. 11.3 026 §). 

Kustaankartanon vanhainkodin virka-asunnot määrättiin huoltolaitosten johtokun-
nan esityksen mukaisesti ja samalla peruutettiin erästä virka-asuntoa koskeva määräys 
(2. 1. 82 §, 9. 1. 181 §, 6. 3. 810 §). 

Vanhainkodin askarruttajalle Aino Pietiläiselle päätettiin suorittaa henkilökohtaisena 
korvauksena vanhusten kerhotoiminnan ohjaamisesta ja suunnittelemisesta kertomus-
vuoden aikana 5 500 mk kuukaudessa (2. 10. 2 590 §). 

Vanhainkodin kanttiiniin päätettiin hankkia 163 856 mk:n hintainen Regna Grand 
Total M 199 K -merkkinen kassakone laitoksen kaluston hankintamäärärahoja käyttäen 
ja muita hankintoja vastaavasti supistaen (khn jsto 17. 12. 6 866 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei 23. 11. 1957 kuolleen vanhainkodin hoidokin Nikolai 
Winterin jäämistöstään lausumat toivomukset antaneet aihetta toimenpiteisiin (22. 5. 
1 606 §, 7. 8. 2 170 §). 

Kaupunginhallituksen asiamiestoimistoa kehotettiin ilmoittamaan ulkoasiainminis-
teriölle, ettei kaupunki katsonut voivansa edesmenneen siivoojan Ida Mälkösen suullisen 
testamentin nojalla vaatia testamentattujen varojen luovuttamista kaupungille (18. 9. 
2 500 §). 

Alkoholistien kuljettaminen työlaitokseen. Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa läänin-
hallitukselle, ettei se katsonut kaupungin olevan velvollinen osallistumaan lääninhallituk-
sen laskussa mainittuihin alkoholistien työlaitokseen kuljettamisesta 1. 7. 1956—31. 12. 
1957 välisenä aikana aiheutuneisiin kustannuksiin (5. 6. 1 750 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti hylätä A-klinikkasäätiön anomuksen, joka koski 
sopimuksen tekemistä säätiön ja kaupungin kesken A-klinikan ylläpitämisestä. Samalla 
kaupunginhallitus päätti, että A-klinikkaa varten myönnettävä avustus maksetaan taan-
nehtivasti edellisen vuoden tilityksen perusteella niihin kustannuksiin, jotka kaupunki 
pitää hyväksyttävinä (27. 3. 1 052 §). 

Helsingin Sokeat -nimiselle yhdistykselle päätettiin kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista myöntää 150 000 mk:n avustus käytettäväksi yhdistyksen omistaman Vil-
lingin kesäkodin korjauskustannuksiin (20. 11. 3 048 §). 

Sokeain Keskusliitolle päätettiin myöntää huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista kau-
punginhallituksen käyttövaroista 400 000 mk:n ylimääräinen avustus (27. 11. 3 148 §). 

Helsingin Valkonauhayhdistykselle myönnettiin samoista määrärahoista 500 160 mk 
mielisairaanhoitajattaren ja valvovan lääkärin palkkaamista varten huoltokoti Emmauk-
seen kertomusvuodeksi (30. 1. 406 §). 

Suomen Pelastusarmeijan säätiölle päätettiin suorittaa huoltotoimen pääluokkaan tar-
koitusta varten merkityistä määrärahoista 1 471 544 mk. Samalla päätettiin säätiölle 
ilmoittaa, että korkoeron maksamista varten oli joka kerta tehtävä kaupungille eri ano-
mus (11.9. 2 435 §). 

Edelleen päätettiin ko. säätiölle ilmoittaa, että kaupunginhallitus suostuu siihen, että 
säätiö myy Pernajan pitäjässä omistamansa kiinteistön, sillä edellytyksellä että säätiö 
ylläpitää nuorisokotia Lappträskin pitäjässä omistamassaan Marieberg-nimisessä kiinteis-
tössä (29. 5. 1 679 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. Kaupunginhallitus päätti, ettei Alma Maria 
Lindbergin ja Anna ja J. A. Nordströmin rahastoista jaettaisi avustuksia kertomusvuonna 
(2. 4. 1 122, 1 123 §). 

Anna Sara Arosinin rahastosta päätettiin jakaa 4 000 mk:n suuruinen avustus kolmelle 
eri henkilölle. Loppuosa rahaston korkovaroista päätettiin siirtää v. 1959 käytettäväksi 
(11. 12. 3 301 §). 

Helga ja Oskar Durchmanin rahastosta päätettiin jakaa kaksi 5 000 mk:n ja yksi 
4 000 mk:n avustus, muu osa rahaston korkovaroista päätettiin siirtää v. 1959 käytettä-
väksi (11. 12. 3 302 §). 

Ninni ja Rosina Forstenin avustusrahasto kainoille köyhille -nimisen rahaston korko-
varoista päätettiin kertomusvuonna jakaa 39 000 mk 3 000 mk:n suuruisina avustuksina 
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13:lle eri henkilölle. Käyttämätön osa rahaston tuotosta päätettiin siirtää v. 1959 käytet-
täväksi (12. 6. 1 847 §). 

Alma Liljebladin rahaston korkovaroista kertomusvuonna jaettava määrä 100 000 mk 
päätettiin jakaa eri suuruisina apurahoina 24:lle eri henkilölle. Loput rahaston korko-
varoista päätettiin siirtää v. 1959 käytettäväksi (11. 12. 3 300 §). 

Alma Uhlenin rahaston korkovaroista päätettiin kertomusvuonna jakaa yksi 9 000 
mk:n, kolme 7 000 mk:n ja kaksi 5 000 mk:n avustusta. Muu osa korkovaroista päätettiin 
siirtää v. 1959 käytettäväksi (5. 6. 1 746 §). 

Lastensuojelu 
Lastensuojeluvirasto. Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kau-

punginhallitus myönsi 435 547 mk lastensuojelu viraston sekä urheilu- ja retkeily toimiston 
uusien huoneistojen lähetti- ja koputuslaitteiden hankintakustannusten suorittamista var-
ten (13.3. 901 §). 

Työttömyystyöt, ks. s. 226. 
Kaupunginhallitus päätti määrätä lastensuojelun toim.joht. Arvi Heiskasen sekä hänen 

varaedustajanaan lastenhuollontarkastaja Margit Törnuddin edustamaan kaupunkia Las-
tensuojelun Keskusliiton kokouksissa sekä tarkast. Törnuddin ja hänen varaedustajanaan 
apul. lastenhuollontarkastaja Annikki Hytösen edustamaan kaupunkia Vajaamielishuollon 
Keskusliiton kokouksissa (6. 2. 482 §). 

Lastenhuoltolaitosten hoitomaksutaksa. Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus 
oli 27. 8. hylännyt kaupungin valituksen, joka koski sosiaaliministeriön päätöstä eräiden 
lastenhuoltolaitosten hoitomaksutaksan vahvistamisesta (9. 10. 2 649 §, ks. s. 209). 

Koulukodeista päässeiden tyttöjen jälkihuoltajan palkkaamista varten anotun valtion-
avun epäämistä koskeva ilmoitus merkittiin tiedoksi (2. 4. 1 126 §). 

Lastenhuoltolaitosten kalustonhankinnat. Yleis jaosto päätti hyväksyä lastensuojelulai-
tosten kertomusvuoden talousarvioon merkityt kalustonhankinnat eräin muutoksin siten, 
että hankintojen yhteismäärä olisi enintään 24 956 075 mk. Samalla yleisjaosto päätti huo-
mauttaa lastensuojelu virastolle siitä, että kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyn yh-
teydessä antamia määräyksiä talousarvion toteuttamisesta on noudatettava (khn jsto 4. 6. 
5 860 §). Myöhemmin yleisjaosto päätti muuttaa em. päätöstään siten, että aikaisemmin 
mainitun summan lisäksi saataisiin vielä käyttää 455 000 mk Hyvösen lastenkodin kalus-
tonhankintoja varten (khn jsto 13. 8. 6 180 §). 

Turvattomien lasten sijoittamisesta aiheutuvat kustannukset. Kaupunginhallitus päätti 
kehottaa lastensuojelulautakuntaa lapsia sijoittaessaan mahdollisuuksien mukaan kiinnit-
tämään huomiota taloudellisiin näkökohtiin eri sijoitusmuotoja valitessaan ja täten lain 
edellyttämissä puitteissa mahdollisimman suureen säästäväisyyteen. Samalla kun lasten-
suo jelulautakunnan asiaa koskeva ilmoitus merkittiin tiedoksi, kaupunginhallitus päätti 
kehottaa lautakuntaa aikanaan tekemään esityksen tilille mahdollisesti tarvittavasta yli-
tysoikeudesta (30. 1. 405 §). 

Syvästi vajaamielisten lasten kuljettaminen apulastentarhoihin ja erityisluokille. Muut-
taen 16. 1. tekemäänsä päätöstä kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lastensuojelu-
lautakunnan sekä suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan luovuttamaan liikenne-
laitoksen vapaalippuja lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa olevien syvästi va-
jaamielisten lasten sekä kansakoulujen erityisluokilla olevien aivovauriolasten laitokseen 
tai kouluun sekä sieltä pois kuljettamista varten siten, että vapaalippu saatiin luovuttaa 
sekä lapselle että saattajalle laitokseen tai kouluun viemistä sekä sieltä kotiin kuljettamista 
varten. Mikäli saattajan oli palattava saattomatkalta välittömästi kotiin tai lähdettävä 
kotoa käsin noutamaan lasta, saatiin lippu luovuttaa myös tällaista matkaa varten. Sa-
malla kaupunginhallitus päätti, että niissä tapauksissa, jolloin lääkärintodistuksen 
mukaisesti lapsen liikuntakyky on niin rajoitettu, ettei häntä voida suuremmitta vaikeuk-
sitta kuljettaa liikennelaitoksen kulkuneuvoissa ja poikkeuksellisesti muissakin säälittä-
vissä tapauksissa voivat lastensuojelulautakunta sekä suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunta jokaista tapausta erikseen harkittuaan suorittaa lapsen huoltajalle kohtuulli-
sen korvauksen lapsen kuljettamisesta vuokra-autolla kotoa laitokseen tai kouluun sekä 
sieltä takaisin. Tällaisissa tapauksissa saatiin saattajalle luovuttaa liikennelaitoksen va-
paalippu välittömästi saattamisen jälkeen tapahtuvaa kotimatkaa varten samoin kuin 
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lapsen kotoa käsin tapahtuvaa noutamista varten. Kaupunginhallitus oikeutti lasten-
suo jelulautakunnan käyttämään ko. kuljetuskustannuksia varten lukuun Sijoitus yksi-
tyishoitoon, apumaksut ym. kuuluvia määrärahoja Matkakulut sekä suomenkielisten kan-
sakoulujen johtokuntaa vastaavasti määrärahoja Suoranaiset avustukset kertomusvuoden 
kevätlukukauden ja syyslukukauden aikana, minkä jälkeen saatujen kokemusten perus-
teella kaupunginhallitukselle oli tehtävä esitys asian pysyvästä järjestämisestä (16. 1. 
262 §,2.4. 1 120 §, 23. 9. 2 552 §). 

Lastenlinnan lisäpaikkoja koskeva sopimus. Yleis jaosto päätti valtuuttaa lastensuojelun 
toim.joht. Arvi Heiskasen ja apul.kaup.siht. Seppo Ojalan kaupungin puolesta neuvottele-
maan Lastenlinnan edustajien kanssa Lastenlinnan laajentamiseen liittyvistä kysymyk-
sistä (khnjsto 19. 2.5 286 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti tehdä Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
kanssa Lastenlinnan seitsemän uuden hoitopaikan varaamisesta yhdistyksen puolelta 
21.1. allekirjoitetun sopimuksen sekä tähän sopimukseen ja 5. 3. 1956 (ks. s. 41, 189) Las-
tenlinnan 10 hoitopaikan käytöstä tehtyyn sopimukseen liittyvän, yhdistyksen puolelta 
21. 1. allekirjoitetun lisäsopimuksen, sillä ehdolla että Kenraali Mannerheimin Lastensuo-
jeluliitto sitoutuu erikoissopimuksella siihen, että em. sopimusten määräyksistä riippu-
matta kaupungin kaikkiaan 17 hoitosijan käyttöön nähden on noudatettava seuraavaa: 

1) Lastenlinnassa oleville Helsingin kaupungin hoitopaikoille otetaan hoidettavaksi 
kaupungin ao. viranomaisten lähettämiä, ennenkaikkea psykosomaattiseen, psykiatriseen 
ja liikuntavajavaisten tautiryhmään kuuluvia lapsipotilaita. 

2) Lastenlinna perii Helsingin kaupungin hoitopaikoille otetuista potilaista kaupungin 
sairaalataksaa vastaavan hoitomaksun. 

3) Kaupunki suorittaa vuosineljänneksittäin takakäteen Lastenlinnan taksan ja kau-
pungin sairaalataksan välisen erotuksen Lastenlinnassa hoidetuista helsinkiläisistä lapsista 
sekä heidän erikoishoitonsa vaatimat kustannukset. 

Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoittaa kaupunginvaltuustolle uusien hoitopaik-
kojen lukumäärän vähenemisestä 10 paikasta 7 paikkaan (22. 5. 1 607 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että kaupungin ja Kenraali Mannerheimin Lastensuo-
jeluliiton välisen, Lastenlinnan hoitopaikkojen varaamista ja käyttämistä koskevan sopi-
muksen edellyttäminä kaupungin viranomaisina, joiden lähettämiä potilaita oli otettava 
Lastenlinnaan, toimivat Auroran sairaala sekä lastensuojelulautakunnan käytettävissä 
olevien paikkojen osalta lastensuojelu virasto (16. 10. 2 719 §). 

Sojianlehdon vastaanottokoti. Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lastensuo jelulauta-
kunnan suorittamaan Sofianlehdon eräälle entiselle hoitoapulaiselle 25 000 mk kaupungin-
valtuuston v. 1955 (ks. s. 10) tekemän päätöksen mukaisesti käyttäen tarkoitukseen lasten-
huoltolaitoksia varten varattuja määrärahoja Muut palkkamenot (6. 11. 2 919 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista myönnet-
tiin 175 000 mk vastaanottokodin A-rakennuksen valaisimien kytkentäjohtojen ja lampun-
pitimien korjauttamista varten (27. 3. 1 068 §). 

Hyvösen lastenkoti. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin suorituttamaan Hyvösen lasten-
kodin keittiön uudistaminen sekä tontilla Kotkankatu 14—16 olevan betonimuurin ja 
lauta-aidan korjauttaminen käyttäen tarkoitukseen enintään 1.8 59 mmk G. W. Hyvösen 
rahaston varoista (19. 6. 1 918 §, 7. 8. 2 167 §). 

Kaluston hankinnat, ks. s. 214. 
Oppilaskoti Toivola. Kaupunginhallitus päätti pyytää sosiaaliministeriötä vahvista-

maan kaupunginvaltuuston 26. 3. (ks. s. 41) tekemän päätöksen Toivolan oppilaskodin 
muuttamisesta Oppilaskoti Toivola -nimiseksi erityislastenkodiksi (27. 3. 1 061 §). 

Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin 441 000 mk 
kahden 17. palkkaluokkaan kuuluvan tp. ohjaajan sekä yhden 13. palkkaluokkaan kuulu-
van tp. hoitajan palkkaamista varten Oppilaskoti Toivolaan ajaksi 1. 8.—31. 12. Samalla 
kaupunginhallitus päätti myöntää lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista käyttövarois-
taan 269 400 mk kahden työsuhteessa olevan laitosapulaisen palkkaamiseksi em. ajaksi 
(31. 7. 2 109 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti, että Oppilaskoti Toivolan henkilökunta 
oli toistaiseksi järjestettävä em. päätöksen mukaisesti sekä merkitä tätä vastaavasti v:n 
1959 talousarvioehdotukseensa Toivolan tilapäisten viranhaltijain luetteloon kaksi 17. 
palkkaluokkaan kuuluvaa tp. ohjaajaa sekä yhden 13. palkkaluokkaan kuuluvan hoitajan, 
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minkä ohella talousarvioon päätettiin merkitä 19. palkkaluokkaan kuuluva sosiaalihuol-
tajan virka entisen kuraattorin viran asemesta. Lastensuojelulautakuntaa kehotettiin 
tekemään v:n 1959 kevätlukukauden päätyttyä lopullinen esityksensä Oppilaskoti Toi-
volan henkilökunnan järjestelystä (25.9. 2 550 §). 

Oppilaskodin rakennustyömaalla 24. 10. 1957 sattuneessa tulipalossa tuhoutunut työ-
maako ju päätettiin poistaa rakennusviraston hankintaosaston ao. luetteloista (khn jsto 
8. 1. 5 066 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi kiinteistöviraston talo-osaston toimenpiteen Oppilaskoti 
Toivolan Kumpula-nimisen osastorakennukseen liittyvän ulkohuonerakennuksen pur-
kamiseksi (4. 9. 2 377 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan luovuttamaan 
Oppilaskoti Toivolan Huippula, Pikkupeltola ja Rantaharjula nimiset asuinrakennukset 
sekä laitoksen työpajarakennuksen ja Kumpulan osastorakennuksen eniten tarjoavalle 
purettavaksi ja pois kuljetettavaksi, sillä edellytyksellä että siitä ei aiheutuisi kaupungille 
kustannuksia. Rakennusten tultua puretuksi oli asiasta ilmoitettava kiinteistöluettelon 
hoitajalle (12. 6. 1 849 §). 

Kallion nuorisokoti. Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelulautakunnan käyttämään 
kertomusvuoden talousarvioon Toivoniemen koulukodin kalustojen hankkimista varten 
merkitystä 679 650 mk:n määrärahasta enintään 200 000 mk Kallion nuorisokodin koulu-
laisosaston kalustonhankintoja varten (19. 6. 1 921 §). 

Yleis jaosto päätti suostua yleisten töiden lautakunnan esitykseen rakennusviraston 
käytöstä poistetun EMW -merkkisen pakettiauton HKR n:o 150 luovuttamisesta korvauk-
setta lastensuojelu virastolle Kallion nuorisokodin oppilaiden askartelua ja opettamista 
varten (khn jsto 2. 5. 5 680 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli hyväksynyt 19. 3. Kallion nuorisokodin 
piirustukset (27. 3. 1 057 §). 

Nukarin lastenkoti. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen 
käyttövaroista myönnettiin enintään 1.7 mmk yksikköhintaurakkana suoritettavia kallio-
kaivon porauksia varten Nukarin lastenkodin alueella. Yleisten töiden lautakuntaa keho-
tettiin poraustulosten perusteella kiireellisesti tekemään kaupunginhallitukselle esitys 
jatkotoimenpiteistä lastenkodin vesikysymyksen järjestämiseksi (6. 11. 2 915 §). 

Päivölän lastenkoti. Kaupunginhallitus päätti esittää lastensuojelulautakunnalle, ettei 
lautakunnan esitys, joka koski lastenkodin johtajan oikeuttamista pitämään virka-asun-
nossaan asumassa miestään, antanut aihetta muihin toimenpiteisiin sen jälkeen kun palk-
kalautakunta oli myöntänyt ko. asumisoikeuden, kuin että lastensuojelulautakuntaa keho-
tettiin itse järjestämään kysymys asianomaisen oikeuttamisesta ruokailemaan ko. lasten-
kodissa siitä annettujen määräysten mukaisesti (23. 1. 331 §). 

Herttoniemen lastenkoti. Yleisjaosto oikeutti Siilitie 7:ssä avattavan Herttoniemen las-
tenkodin pitämään ennakko varo ja enintään 20 000 mk pienehköjen käteisostojen suoritta-
mista varten (khn jsto 2. 5. 5 669 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
124 000 mk kahden istuma-ammeen ja muun kaluston hankkimista ja asentamista varten 
Herttoniemen lastenkotia varten varattuun huoneistoon (13. 3. 890 §). 

Vastaanottokoti Lemmilä. Sosiaaliministeriötä päätettiin pyytää vahvistamaan kau-
punginvaltuuston 15. 1. (ks. s. 41) tekemä päätös Lemmilän vastaanottokodin muutta-
misesta Vastaanottokoti Lemmilä -nimiseksi erityislastenkodiksi (16. 1. 251 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 19. 3. vahvistanut vastaanottokodin ra-
kennusten piirustukset ja hyväksynyt laitoksen lastensuojelulain 32 §:ssä tarkoitetuksi 
lastensuoj elulaitokseksi. Ministeriön hyväksymisellä varustetut rakennuspiirustukset 
päätettiin lähettää lastensuojelulautakunnalle säilytettäviksi (23. 9. 2 548 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin purkauttamaan Vastaanottokoti Lemmilän vanha, 
navettarakennus. Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttö-
varoista myönnettiin 525 000 mk purkamisesta aiheutuvia kustannuksia varten (4. 12. 
3 212 §). 

Ryttylän koulukodin avoinna oleva 17. palkkaluokkaan kuuluva ohjaajan virka päätet-
tiin toistaiseksi jättää täyttämättä (23. 1. 336 §). 

Toivoniemen koulukodin tallimies Uuno Helenius päätettiin siirtää Ryttylän vastaan-
ottokodin 10. palkkaluokkaan kuuluvaksi tp. kaitsijaksi (21. 8. 2 228 §). 
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Kaupunginhallitus päätti, että sosiaaliministeriön huolto- ja väestöosaston lastensuo-
jelutoimiston 4. 9. tekemästä päätöksestä, jonka mukaan Ryttylän ja Toivoniemen koulu-
kotien eräitä menoja ei ollut hyväksytty valtionapuun oikeuttaviksi menoiksi, ei haettaisi 
muutosta (2. 10. 2 616 §). 

Lastensuojelulautakunnalle myönnettiin oikeus vuokrata Ryttylän koulukodin puu- ja 
metallityöpajat koneineen ja työkaluineen sekä työpäjarakennuksessa sijaitseva ammatti-
luokkahuone Hausjärven kunnan kansalaiskoululle vuodeksi kerrallaan vuokrasta, joka 
puutyöpajan osalta on 200 mk/t, metallityöpajan osalta 300 mk/t ja ammattiluokkahuo-
neen osalta 100 mk/t sekä lisäksi sillä ehdolla, että Hausjärven kunta vastaa erikseen ko-
neiden tai työkalujen rikkoutumisesta aiheutuneista vahingoista sekä että metallityöpa-
jassa mahdollisesti käytettävästä hiilestä ja hitsauskaasusta suoritetaan maksu erikseen 
(16.10. 2 720 §). 

Kaupunginhallitus päätti jättää mahdollisen syytteen nostamisen Ryttylän koulukodin-
navettarakennuksen tulipalon aiheuttaneita henkilöitä vastaan syyttäjäviranomaisten-
harkinnasta riippuvaksi ja oikeuttaa kiinteistölautakunnan purkamaan navettarakennuk-
sen n. 33 m:n pituisen keskiosan sekä myöntää yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista 
käyttövaroistaan 1.37 mmk purkamistyötä ja palaneen vesikaton uusimista varten (13.11. 
2 991 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että siitä täydentämistoimituksesta, joka oli suoritettu Ryt-
tylän koulukodin piha-alueen läpi johtavan tien siirtämiseksi uuteen paikkaan, ei haeta 
muutosta (11. 12. 3 286 §). 

Toivoniemen koulukoti. Sen jälkeen kun Toivoniemen koulukoti oli päätetty lakkauttaa 
31. 12. 1957 lukien, järjestelytoimistoa kehotettiin tutkimaan mitä mahdollisuuksia olisi 
koulukodin maataloustöiden ohjaajan, naispuutarhurin sekä yhden maataloustyöntekijän 
sijoittamiseksi muihin kaupungin tehtäviin sekä tekemään siitä esityksensä kaupungin-
hallitukselle. Myöhemmin päätettiin mainittu maataloustyöntekijä palkata Toivoniemen 
maatilalle 9. palkkaluokan mukaisella palkalla 1. 11.—31. 12. väliseksi ajaksi. V:n 1959 
talousarvioehdotukseen päätettiin merkitä 136 675 mk mainitun henkilön palkkaamista 
varten edelleen ajaksi 1. 1. — 15. 4. 1959 (21. 8. 2 228 §, 30. 10. 2 867 §). 

Yleis jaosto oikeutti lastensuojelu viraston siirtämään Toivoniemen koulukodin irtai-
miston ja oppilaiden varusteet muihin saman viraston alaisiin lasten- ja nuorisonhuolto-
laitoksiin, luovuttamaan koulukodin maan vii jelyskaluston kiinteistöviraston maatalous-
osaston käyttöön sekä myymään koulukodin käyttökelvottoman irtaimiston yhteistoi-
minnassa hankintatoimiston kanssa eniten tarjoaville ennen kuin koulukodin muuttamista 
varten poikien vastaanottolaitokseksi tarpeelliset muutos- ja korjaustyöt aloitettaisiin 
(khn jsto 15. 10. 6 474 §). 

Rinnekoti. Asiamiestoimistoa kehotettiin yhdessä lastensuojelu viraston kanssa laati-
maan sopimus kaupungin osallistumisesta osarahoituksella Rinnekoti-Säätiön Espoon 
kunnassa sijaitsevan Rinnekoti-nimisen vajaamielishoitolan n. 400 uutta hoitopaikkaa kä-
sittävään laajennushankkeeseen ja ottamaan tällöin huomioon, 

että laitoksesta on luovutettava kaupungin käyttöön 30 v:ksi vähintään 200 uutta 
hoitopaikkaa, joista välittömästi ensimmäisen rakennusvaiheen yhteydessä vähintään 
20 hoitopaikkaa, 

että ennakkorahoituksena on jo suoritettu mainituista 20 uudesta hoitopaikasta 6 mmk 
ja että jäljelle jäävistä 180 hoitopaikasta kaupunki suorittaa ennakkorahoituksena 54 mmk 
myöntämällä säätiölle tämän suuruisen korottoman luoton, josta 6 mmk on jo väliaikai-
sesti maksettu, 

että mainittu luotto kuoleentuu niitä maksueriä vastaan, jotka kaupunki hankkeeseen 
osallistumisensa perusteella on velvollinen rakennustyön edistymisen mukaan suoritta-
maan, 

että kaupunki on oikeutettu irtisanomaan lainan tai siitä jäljellä olevan osan siinä ta-
pauksessa, että rakennushanke viivästyy siten, että kaupungin suoritettavia osallistumis-
maksuja ei ole voitu vaatia suoritettaviksi v:n 1963 loppuun mennessä, 

että osallistumismaksujen perusteena käytetään 520 000 mk hoitopaikkaa kohden lisät-
tynä rakennusvaiheen aikana rakennuskustannusten noususta johtuvalla määrällä, 

että edellä tarkoitettu laina on myönnetty Helsingin Diakonissalaitokselle, mutta että 
sopimus rakennushankkeeseen osallistumisesta tehdään yhteisesti Helsingin Diakonissa-
laitoksen ja Rinnekoti-Säätiön kanssa, 
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että tarkoitettuun sopimukseen otetaan tarpeelliset määräykset siitä, miten asiassa 
on meneteltävä sopimusajan päätyttyä tai mikäli sopimus syystä tai toisesta raukeaa kes-
ken sopimuskauden, 

että lainan takaisin maksamisesta on annettava kaupunginhallituksen yleis jaoston 
hyväksymä vakuus, 

että edellä tarkoitettu lainamäärä suoritetaan yleisten töiden lautakunnan käytettä-
vänä olevista v:n 1957 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokan 
lukuun Talorakennukset Rinnekodin laajentamista varten merkitystä määrärahasta ja 
kertomusvuoden vastaavalta tililtä sekä 

että yleis jaosto on tarvittaessa oikeutettu päättämään muista liittymis- ja lainasopi-
mukseen liittyvistä yksityiskohtaisista ehdoista (26. 6. 1 962 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus päätti suorittaa em. määrärahoista Rinnekoti-Säätiölle 
20 mmk ennakkorahoituksena uuden vajaamielislaitoksen rakentamista varten, sillä eh-
dolla että toiselta puolen Helsingin Diakonissalaitoksen ja Rinnekoti-Säätiön sekä toiselta 
puolen kaupungin kesken 27. 6. kaupungin osallistumisesta Rinne-kotiSäätiön uuden 
vajaamieslishoitolan rakentamiseen tehtyä sopimusta täydennettäisiin seuraavasti: 

1) kaupungin v:n 1958 loppuun mennessä suorittama yhteensä 80 mmk:n maksuosuus 
katsotaan käytetyksi seuraavasti: 

valtion kanssa rinnakkain suoritettavana rahoitusosuutena 100 000 mk jokaiselta 
varatulta 200 hoitopaikalta, 6 mmk ylimääräisenä ennakkorahoituksena sekä 54 mmk 
samoin ylimääräisenä ennakkorahoituksena, jota yhteensä 60 mmk:n ennakkorahoitus-
osuutta vastaan kaupungille on luovutettava välittömästi 28 hoitopaikkaa sekä seu-
raavaksi valmistuvista hoitotiloista 12 hoitopaikkaa, kuitenkin siten, että em. 54 mmk 
pysyy edelleen 27. 6. tehdyn velkakirjan mukaisena lainana ja muuttuu se v:n 1960 
alusta lukien varsinaiseksi ennakkorahoitusosuudeksi vastaavassa suhteessa rakennus-
töiden edistymisen mukaan, 
2) v:n 1959 aikana kaupunki suorittaa valtion kanssa rinnakkain kulkevana rahoitus-

osuutena 100 000 mk jokaiselta varatulta 200 hoitopaikalta eli yhteensä 20 mmk, 
3) v:n 1959 aikana kaupunki suorittaa ylimääräisenä ennakkorahoitusosuutena seu-

raavan rakennusvaiheen kustannuksia varten 50 000 mk kutakin varattua 200 hoitopaik-
kaa kohden eli 10 mmk, sillä edellytyksellä että edellä tarkoitetut 28 hoitopaikkaa on luo-
vutettu kaupungin käyttöön ja että edellä samoin mainitut 12 hoitopaikkaa voidaan sito-
vasti luovuttaa kaupungille 6 kk:n kuluessa tässä kohdassa mainitun maksuerän suoritta-
misesta, 

4) Helsingin Diakonissalaitos ja Rinnekoti-Säätiö sitoutuvat siihen, että kaupungin 
käytössä säätiön tai Diakonissalaitoksen entisissä hoitolaitoksissa joko osallistumismaksun 
perusteella tai muutoin olevat hoitopaikat edelleen jäävät kaupungin käyttöön niin pit-
käksi aikaa kuin näitä hoitopaikkoja hoitotarkoituksiin käytetään ottaen tällöin huomioon 
että entisten hoitopaikkojen määrän supistuessa kaupungin käytössä olevat paikat saavat 
vähentyä vain samassa suhteessa hoitopaikkojen vähenemisen kanssa, 

kehottaa kaupunginhallituksen asiamiestoimistoa kiireellisesti tekemään Helsingin 
Diakonissalaitoksen ja Rinnekoti-Säätiön kanssa edellä esitettyä vastaavan lisäsopimuksen 
sekä 

kehottaa lastensuojelu virastoa valvomaan, että kaupunki saa käyttöönsä edellä tar-
koitetut paikat (11. 12. 3 293 §). 

Svenska Finlands vårdanstalt för sinnesslöa -nimisen kuntainliiton ilmoitus perussään-
tönsä muuttamisesta merkittiin tiedoksi (20. 11. 3 050 §). 

Avustukset. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin lastensuojelu-
lautakunnan käytettäväksi 280 000 mk avustuksen myöntämistä varten Kesäkoti-nimi-
selle yhdistykselle sen Siuntion kunnassa omistaman kesäkodin välttämättömiä korjaus-
töitä varten (17. 4. 1 231 §). 

Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista v:n 1957 käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 347 706 mk ylimääräisen avustuksen myöntämistä varten Suomen Lastenhoito-
yhdistykselle talon II linja 12 katuosuuden päällystämistä varten (9. 1. 176 §). 

Vankeusyhdistykselle päätettiin suorittaa v:n 1957 talousarvioon lastensuojelun pää-
luokkaan tarkoitusta varten merkitty 500 000 mk:n avustus (9. 1. 182 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää kertomusvuoden talousarvioon em. pää-
luokkaan kuuluvista käyttövaroistaan Vankeusyhdistykselle 750 000 mk:n ylimääräisen 
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avustuksen Rusutjärven Kotikoulun korjauskustannuksia ja kalustonhankintoja varten, 
sillä ehdolla että yhdistys luovuttaa lastensuojelulautakunnan käytettäväksi sen ja yhdis-
tyksen kesken tarkemmin sovittavilla ehdoilla vähintään kuusi suoj elukasvatuksellisten 
tyt töjen hoitopaikkaa vähintään kolmen vuoden ajaksi (2. 1. 77 §). 

Suomenlinnan Kummikuntatoimikunnalle päätettiin myöntää 7 000 mk:n avustus 
kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista kenttäpäivällisten j ärj estämistä varten 
Suomenlinnan kummikaupungista Vaxholmista saapuvan kuoron ja orkesterin jäsenille 
(khn jsto 11.6. 5 902 §). 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 
Oikeusaputoimiston oikeusavustajalle Severi Korpelalle päätettiin suorittaa 7 200 mk 

toimiston määrärahoista Palkkiot oikeusapulautakunnan kokouksista v. 1957 nostamatta 
jääneitä kokouspalkkioita (khn jsto 26. 3. 5 458 §). 

Yleis jaosto oikeutti hankintatoimiston hankkimaan oikeusaputoimiston huoneistoon 
neljä koputuslaitetta. Tarkoitusta varten myönnettiin 38 460 mk kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (khn jsto 22. 1. 5 130 §). 

Työnvälitys. Merkittiin tiedoksi, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli 
27. 12. 1957 hyväksynyt kaupunginhallituksen samana vuonna (ks. s. 198) tekemän pää-
töksen, joka koski fil.maist. Yrjö Vuorjoen määräämistä hoitamaan työnvälitystoimiston 
johtajan virkaa 1.1. 1958 lukien toistaiseksi ja kauintaan, kunnes virka täytettäisiin tai 
toisin määrättäisiin (9. 1. 183 §). 

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa työnvälitystoimiston kahden tp. assistentin virka-
nimikkeet tp. ammatinvalinnanohjaajaksi sekä yhden tp. sosiaalipsykologin virkanimik-
keen tp. ammatinvalintapsykologiksi (24.4. 1 334 §). 

Työnvälityslautakunnalle myönnettiin oikeus suorittaa kertomusvuoden syyslukukau-
den alusta ammatinvalinnanohjaustyötä hoitaville oppikoulujen opettajille vuotuisena 
palkkiona 12 000 mk luokkaa kohden sekä kustakin annetusta lausunnosta lisäksi 100 mk 
käyttäen tarkoitukseen työnvälitystoimiston määrärahoja Muut palkkamenot (13. 2. 
550 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti työnvälityslautakunnan kertomusvuoden alusta toistai-
seksi avaamaan työnvälitystoimiston rakennusammattimiesten sekä metalli- ym. teolli-
suusalojen miesten alaosastot klo 7 (2. 1. 76 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli hylännyt kaupungin valituksen, 
joka koski kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön 8. 5. 1957 tekemää päätöstä, jolla 
oli hylätty kaupungin anomus valtionavun myöntämisestä työnvälitystoimiston menoihin 
myös liikennelaitoksen vuosilippujen, v:n 1956 yleislakon aikana suoritettujen matkakus-
tannusten sekä eräiden neuvottelupäivien matkakustannusten osalta (9. 1. 174 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö oli 3. 5. myöntänyt 
työnvälitystoimiston henkisen työn osaston, nuoriso-osaston, merimiesosaston ja ravin-
tolaosaston valtionavun 50 %:n mukaisesti, vaikka kaupunginhallitus jo v. 1956 (ks. s. 193) 
oli anonut näiden osastojen valtionavun korottamista 60 %:ksi, koska osastojen toiminta 
käsitti muitakin kuin helsinkiläisiä (8. 5. 1 486 §). 

Yleis jaosto päätti myöntää kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 10 000 mk 
työnvälitystoimiston käytettäväksi kahvitarjoilun järjestämistä varten kansalaiskoulun 
sekä keskikoulun viimeisen luokan oppilaille suunniteltujen opaskurssien yhteydessä (khn 
jsto 30. 10. 6 564 §). 

Yleishyödyllisten tarkoitusten määrärahat 
Yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahain jakaminen. Komitea, jonka 

kaupunginhallitus oli asettanut (ks. s. 132) jakamaan menosääntöön merkittyä yleishyö-
dyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahaa, oli ilmoittanut lähettämässään mietin-
nössä, että avustuksia oli kaupunginhallituksen toimesta julkaistun kuulutuksen johdosta 
anonut 59 järjestöä yht. 22.81 mmk. Käytettävissä oleva määräraha oli 6 mmk. 

Kaupunginhallitus päätti, poikkeamalla vielä kertomusvuonna eräisiin komitean mie-
tinnössä lueteltuihin avustuksiin saajiin nähden 30. 1. (ks. s. 208) sosiaalisten avustus-
määrärahojen jaossa noudatettavaksi vahvistamiensa periaatteiden g) kohdassa maini-
tusta ehdosta: 


