
1. Kaupungin valtu usto 

alkaen ja hyväksyä omasta puolestaan mainittua tarkastajaa varten johtosäännön 
(kunn. as. kok. n:o 66). Ko. virkaan valittiin 1. 7. lukien fil.maist. Jaakko Brummer 
tavanmukaisilla ehdoilla (15. 6. 478 §). 

Nuorisotyö. Herttoniemen uuden kerhokeskuksen kertomusvuoden menojen 
suorittamista varten kaupunginvaltuusto oikeutti nuorisotyölautakunnan ylittä-
mään määrärahojaan Muut palkkamenot enintään 392 500 mk, määrärahojaan 
Kaluston hankinta enintään 1.35 mmk ja määrärahojaan Kerhokeskukset 225 000 mk 
(15. 6. 493 §). 

Huonetilojen varaaminen Etelä-Haagasta ja Herttoniemestä nuorisokerhoja 
varten, ks. s. 60, 71. 

Vattuniemen karin läheisyydessä olevan nuorison kesäkodin siirtämistä koskeva 
vt Vilkemaan ym. aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi 
(1.6. 437 §). 

Avustukset. Vt Paasivuoren ym. aloite määrärahan merkitsemiseksi v:n 1961 
talousarvioon perheenäitien loman vieton järjestämistä varten päätettiin lähettää 
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi (21. 9. 635 §). 

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Opetustoimi 
Kansakoulujen ohjesäännön hyväksyminen. Kaupunginhallituksen ehdotuksen 

mukaisesti kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä suomenkielisten kansakoulujen 
ohjesäännön mietinnön n:o 23 liitteen E 1 mukaisesti ja ruotsinkielisten kansakoulu-
jen ohjesäännön liitteen E 2 mukaisesti. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti kumota 
v. 1949 (ks. s. 54) vahvistamansa kansakoulujen liikunnanneuvojain johtosäännön, 
kansakoululaitoksen johtokunnan sihteerin johtosäännön, kansakoululaitoksen oppi-
velvollisten lasten luettelonhoitajien johtosäännön ja kansakoululaitoksen oppivel-
vollisten lasten luettelon kodissakävijäin johtosäännön sekä v. 1951 (ks. s. 45) vah-
vistamansa kansakoululaitoksen taloudenhoitajan johtosäännön. Lisäksi kaupungin-
valtuusto päätti oikeuttaa kansakoulujen kanslian ne viranhaltijat, jotka mahdolli-
sesti eivät täytä nyt hyväksytyssä ohjesäännössä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia, 
edelleen pysymään viroissaan. Vielä kaupunginvaltuusto päätt i kehottaa kaupungin-
hallitusta kiireellisesti selvittämään kysymyksen kolmannen kansakouluntarkasta-
jan viran tarpeellisuudesta suomenkielisiä kansakouluja varten ja esittämään asian 
kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi. Ohjesääntöjen hyväksyminen päätettiin alistaa 
kouluhallituksen vahvistettavaksi (21. 12. 882 §). 

Vierailta paikkakunnilta kotoisin olevien kansakoulunoppilaiden koulunkäyntikus-
tannuksista perittävien korvausten korottaminen. Suomenkielisten kansakoulujen 
johtokunta oh todennut, että vieraspaikkakuntalaisilta perittäväksi määrätyt koulu-
maksut eivät vastanneet todellisia keskimääräisiä kustannuksia ja että toiset kunnat 
perivät kaupungilta todellisten kustannusten mukaiset korvaukset niistä helsinki-
läisistä oppivelvollisista, joiden koulumaksujen määrääminen oli ministeriön päätök-
sellä jätetty kuntien omaan harkintaan. Johtokunta oli ehdottanut mainittujen kor-
vausten korottamista 1. 9. lukien. Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin kan-
salaiskoulussa ja apukoulussa sekä tarkkailu- ja muilla erityisluokilla koulua käy-
vistä vieraspaikkakuntalaisista oppivelvollisista peritään 1. 9. alkaen oppilasta 

57 



1. Kaupungin valtu usto 

kohti lukuvuodelta 50 000 mk:n suuruinen korvaus, lukuun ottamatta kuurojen eri-
tyisluokilla koulua käyviä oppivelvollisia, joiden osalta peritään kaupunginhallituk-
sen v. 1959 (ks. s. 296) tekemän päätöksen mukainen korvaus, että koulussa tai 
koulumatkalla sattuneiden tapaturmien aiheuttaman lääkärinhoidon korvauksiin 
nähden sovelletaan em. oppivelvollisiin, kuurojen erityisluokkien oppivelvolliset 
mukaan luettuina, opetusministeriön 7. 9. 1959 varsinaisessa kansakoulussa käy-
vistä oppilaista antamaa päätöstä ja ettei kaupunki maksa Helsingissä koulua käy-
vien vieraspaikkakuntalaisten oppivelvollisten matkakustannuksia (27.4. 322 §). 

Kansakoulujen apulaisjohtajien palkkaamista koskevan päätöksen kumoaminen. 
Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oli todennut, ettei voimassa olevassa 
kansakoululainsäädännössä ole mainintaa kansakoulun apulaisjohtajasta ja ettei 
ko. tarkoitukseen myöskään voitu saada valtionapua ja ehdottanut samalla asiasta 
v. 1948 (ks. s. 59) tehdyn päätöksen kumoamista. Kaupunginvaltuusto päätti kumo-
ta v. 1948 tekemänsä päätöksen johtajien apulaisten palkkaamisesta kaupungin 
kansakouluihin 1.8. lukien (27. 4. 320 §). 

Lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa toimiville kansakoulunopettajille 
suoritettava lisäpalkka. Kaupunginvaltuusto päätti, että lastensuojelulautakunnan 
alaisissa lasten- ja nuorisonhuoltolaitoksissa työskenteleville sellaisille kansakoulun-
opettajille, jotka lastensuojelulautakunnan määräyksestä suorittavat laitosten 
ohjesäännön 15 §:n 2 kappaleen perusteella koulutoimeen kuulumattomia tehtäviä, 
saadaan 1.8.1958 lukien toistaiseksi suorittaa lisäpalkkana näistä erityistehtävistä 
kaupungin viranhaltijain 25. ja 24. palkkaluokkien välinen erotus seuraavasti: 

erotus maksetaan siitä riippumatta, minkä palkkausjärjestelmän mukaan edellä 
tarkoitetuille viranhaltijoille suoritetaan palkkaus kansakoulunopettajien tehtävistä 
ja 

erotusta suoritettaessa otetaan mahdolliset ikälisät huomioon kaupungin virka-
säännön mukaisesti (27. 1. 70 §). 

Ns. vanhaan palkkausjärjestelmään jääneiden kansakoulunopettajien palkkauksen 
tarkistaminen. Kaupunginvaltuusto päätti määrätä, että niiden kansakoulunopetta-
jien, jotka ovat laillisessa järjestyksessä valinneet ennen 1.8.1958 voimassa olleet 
palkkaus- ja eläkeoikeutensa, palkat tarkistetaan takautuvasti kaupunginvaltuus-
ton v. 1958, 1959 ja 1960 (ks. s. 9, 12) tekemien päätösten mukaisella tavalla, 
sekä kehottaa suomenkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulujen johtokuntia teke-
mään erillisen esityksen mainittujen palkkojen maksamiseen tarvittavista lisämää-
rärahoista (7. 9. 531 §). 

Ylitarkastajan viran perustamisesta kansakouluihin oli vt Mäkinen-Ollinen tehnyt 
2.11. aloitteen esittäen siinä, että Helsingin pääkaupunkina olisi esimerkkinä koko 
maan koululaitokselle huolehdittava siitä, että kansakoulunoppilaat koulun ylim-
millä luokilla ja kansalaiskoulussa saisivat isänmaallisessa hengessä annettavan 
kansalaisvalistuksen ja sosiaalisen kasvatuksen. Ehdotuksensa toteuttamiseksi oli 
aloitteentekijä ehdottanut ylitarkastajan viran perustamista kansakouluihin. Suo-
menkielisten kansakoulujen johtokunta oli todennut, että kansakoululainsäädän-
nössä ei ole mainintaa ylitarkastaja-nimisestä viranhaltijasta, joten nykyisen lain-
säädännön pohjalla ei kansakoulun ohjesäännössä voida määrätä aloitteessa esitetyn 
viran perustamisesta. Laatiessaan ehdotuksen kaupungin kansakoulujen ohjesään-
nöksi, oli johtokunta käsitellyt myös kansakouluntarkastajan virkoja koskevaa 
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kysymystä, johon sisältyi myös ehdotus kolmannen kansakouluntarkastajan viran 
perustamisesta suomenkielisiin kansakouluihin. Johtokunta katsoi, ettei aloitteen 
toteuttamiseen ollut tällä hetkellä edellytyksiä. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. 
riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (2. 11. 750 §, 30. 11. 833 §). 

Väliaikaisten kansalaiskoulunopettajien aseman parantamista koskevassa aloit-
teessaan olivat vt Mäkinen-Ollinen ym. ehdottaneet, että kaupunginhallituksen teh-
täväksi annettaisiin tutkia, voitaisiinko väliaikaisina toimivien kansalaiskoulun ym. 
opettajien asemaa parantaa mm. poistamalla 10 %:n palkanalennus ja myöntämällä 
heille virkavapausajan palkkaedut. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunnan 
ja palkkalautakunnan annettua asiasta lausuntonsa kaupunginhallitus oli ilmoitta-
nut, että kansakoululaitoksen viranhaltijain palkkauksesta ja eläkkeistä annettua 
lakia oli 20.6. (ks. kunn. as. kok. n:o 79) muutettu siten, että kansakoululaitoksen 
virkaa väliaikaisena hoitavalla on oikeus saada palkkaa samoilla perusteilla, kuin 
sitä 2—4 ja 6—9 §:n nojalla suoritetaan vakinaiselle viranhaltijalle. Niille väliaikai-
sille viranhaltijoille, joilla on opetusministeriön määräämä kelpoisuus, tullaan suorit-
tamaan varsinainen palkkaus ja ylituntipalkkio vähentämättömänä 31.7.1964 
saakka, jolloin pätevää työvoimaa jo tulee olemaan riittävästi tarjolla. Kouluhalli-
tus on yleiskirjeessään 2.8. antanut asiasta lisäohjeet. Kaupunginvaltuusto katsoi 
eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (27. 4. 336 §, 16. 11. 783 §). 

Aivovauriolasten koulunkäyntimahdollisuuksien tehostamiseksi olivat vt Hosia 
ym. tehneet v. 1958 aloitteen, jossa ehdotettiin, että kaupungin kansakouluihin 
perustettaisiin kolmas aivovauriolasten erityisluokka, että koulunkäynnin yhteyteen 
j är j estettäisiin vaj aaliikkeisille ai vo vauriolapsille tarpeellinen lääkitys voimistelu 
ja että tutkittaisiin, millä tavoin em. oppilaiden kuljetus koulumatkoilla voitaisiin 
edullisimmin järjetsää. Suomenkielisten kansakoulujen johtokunta oli todennut 
kaupunginvaltuuston v. 1956 (ks. s. 45) päättäneen, että suomenkielisiin kansakou-
luihin saatiin perustaa kaksi aivovammaisten lasten erityisluokkaa, joihin oppilaat 
saatiin valita kansakoulujen koulupsykiatrin toimesta. Oppilasmäärä luokilla oli 
yleensä ollut 6—10. Koulutuskelpoisten aivovauriolasten luvusta Helsingissä ei ollut 
tarkkoja tietoja ja oli osa heistä liikuntakyvyltään niin heikkoja, että heidän käyttä-
misensä koulussa tuotti erittäin suuria vaikeuksia. Johtokunnan mielestä oli kyseen-
alaista kuuluiko kansakoulun tehtäviin lääkitys voimistelun järjestäminen aivo-
vauriolapsille. Kaupunginhallitus oli v. 1958 (ks. s. 214) järjestänyt aivovauriolasten 
kotiinkuljetuksen siten, että lastensuojelulautakunta ja suomenkielisten kansa-
koulujen johtokunta oikeutettiin luovuttamaan liikennelaitoksen vapaalippuja 
lastensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa olevien syvästi vajaamielisten lasten 
sekä kansakoulujen erityisluokilla olevien aivovauriolasten kuljettamiseksi laitok-
seen tai kouluun ja takaisin. Erittäin säälittävissä tapauksissa voitiin lääkärintodis-
tuksen perusteella myöntää oikeus lapsen kuljettamiseen vuokra-autolla. Aivo-
vauriolasten luokilla olevien lasten kuljettamiseen on päivittäin käytetty 73 lippua. 
Paikkapulan poistamiseksi cli kaupunginvaltuusto 7.9. (ks. s. 60) päättänyt, että 
suomenkielisiin kansakouluihin saatiin 1.8. lukien perustaa kolmas aivovauriolasten 
erityisluokka. Mainituilla luokilla on yhteensä 26 oppilasta. Eräissä tapauksissa, 
milloin aivovauriolapsen koulunkäynti liikuntavaikeuksien vuoksi on ollut mahdo-
tonta, on hänelle kaupungin puolesta järjestetty kotiopetusta. Lisäksi kaupungin-
hallitus oli päättänyt myöntää terveydenhoitolautakunnalle määrärahan lääkintä-
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voimistelijan palkkaamiseksi suomenkielisten kansakoulujen yhdelle aivovauriolas-
ten luokalle. Raajarikkojen koulusäätiön koulussa oli neljä helsinkiläistä aivovaurio-
lasta. Heidän koulunkäyntinsä aiheuttamat kulut suorittaa valtio invalidihuoltolain 
perusteella. Kaupunginhallituksen mielestä oli aivovauriolasten koulunkäyntimah-
dollisuudet kuljetus- ym. kysymyksineen tällä kertaa järjestetty tyydyttävästi. 
Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi (2. 11. 740 §). 

Suomenkielisiin kansakouluihin päätettiin perustaa seuraavat virat: 7.1. lukien 
varsinaiseen kansakouluun kaksi kansakoulunopettajan virkaa, jotka kuitenkin oli 
jätettävä vakinaisesti täyttämättä 31.7.1962 saakka (24. 2. 156 §); 1.8. lukien varsi-
naiseen kansakouluun kaksi tyttöjen käsityön opettajan virkaa ja kansalaiskouluun 
22 yleisaineiden opettajan virkaa, neljä kotitalouden opettajan virkaa ja metalli-
työnopettajan virka, jotka kuitenkin oli jätettävä vakinaisesti täyt tämät tä 31.7.1963 
saakka (30.11.820 §). 

Kaupunginhallitus oli anonut (ks. s. 275) kouluhallitukselta luvan kolmannen 
aivovauriolasten erityisluokan ja yhden uuden erityisopettajan viran perustamiseen 
suomenkielisten kansakoulujen yhteyteen 1.8. lukien. Kaupunginvaltuusto päätti 
hyväksyä mainitun toimenpiteen ja perustaa sanotun erityisluokan ja sitä varten 
yhden uuden erityisopettajan viran kansakoulun ohjesäännössä määrättävällä 
palkalla em. ajasta lukien (7.9. 571 §). 

Keski-Kaarelan kansakoulua varten päätettiin 1.1.1961 lukien perustaa 13. 
palkkaluokkaan kuuluva vahtimestarin virka (7.9. 572 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 1.8. lukien kaksi alakansakoulunopettajan 
virkaa yläkansakoulunopettajan viroiksi (21.9. 625 §, 5.10. 664 §) ja lakkauttaa 1.6. 
lukien 15. palkkaluokkaan kuuluvan veistokalustonhoitajan viran (19.10. 695 §), 
1.7. lukien 14. palkkaluokkaan kuuluvan talonmies-lämmittäjän viran (15.6. 477 §) 
ja 1.12. lukien kolme 7. palkkaluokkaan kuuluvaa siivoojan virkaa, kaksi ruoan-
jakajan virkaa ja yhden siivooja-vahtimestarin viran (16.11. 774 §). 

Ensiapukaappien hankkimista varten kaupungin kansakouluihin ja kahden sor-
vin, yhden porakoneen sekä vannesahan hankkimista varten kansalaiskouluihin 
kaupunginvaltuusto päätti siirtää v:n 1958 talousarvion suomenkielisten kansakou-
lujen kaluston hankintamäärärahoista 2 412 690 mk kertomusvuonna käytettä-
väksi (27.1. 83 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talorakennusosaston 11.3. laatimat Länsi-
Herttoniemen pohjoisosan kansakoulun luonnospiirustukset n:o 1—8 sekä myöhem-
min 11.6. laaditut ko. koulun pääpiirustukset n:o 1—6. Yleisten töiden lautakunnalle 
myönnettiin oikeus aloittaa työt viipymättä kouluhallituksen hyväksymistä odotta-
matta (24. 2. 157 §, 27. 4. 323 §, 7.9. 580 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti omasta puolestaan hyväksyä Etelä-Haagaan 
rakennettavan kansakoulutalon rakennusohjelman ja anoa valtioneuvostolta oikeut-
ta sisällyttää rakennusohjelmaan äitiys- ja lastenneuvolaa varten n. 280 m2:n, 
kaupunginkirjastoa varten 250—300 m2:n ja nuorisotyölautakuntaa varten n. 200 
m2:n suuruiset huonetilat. Samalla päätettiin ilmoittaa, ettei kaupunki tule anomaan 
koulua varten valtiolta rakennusavustusta eikä kuoletuslainaa ja ettei tästä aiheudu 
muutakaan koulun valtionavun lisääntymistä. Kouluhallitukselta kaupunginval-
tuusto päätti anoa, että se hyväksyisi koulun rakennusohjelmaan ruokailuhuoneen, 
ruoanjakajien ja siivoojien pukeutumis- ja peseytymistilat sekä voimistelu- ja 
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juhlasalin 242 m2:n suuruisena. Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli 26.7. teke-
mällään päätöksellä vahvistanut ko. rakennusohjelman (11.5. 360 §, 7.9. 519 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti omasta puolestaan hyväksyä koulurakennus-
komitean laatiman, Porolahden kansakouluun suunnitellun uuden siipirakennuksen 
rakennusohjelman sekä anoa kouluhallitukselta, että se hyväksyisi mainitun raken-
nusohjelman (16.11. 775 §). 

Merkittiin tiedoksi, että valtioneuvosto oli 10.12.1959 myöntänyt kaupungille 
oikeuden sisällyttää Puistolan kansakoulun rakennusohjelmaan tilat kaupungin-
kirjastoa ja lastentarhaa varten; kouluhallitus oli 29.12.1959 vahvistanut kaupun-
ginvaltuuston 17.6.1959 (ks. s. 59) hyväksymän ko. kansakoulun lisärakennusohjel-
man (10.2. 101 §). 

Lapinlahdenkatu 6:n koulutalon pihamaan kunnostamiseksi olivat vt Taskinen 
ym. tehneet v. 1959 aloitteen, jossa huomautettiin, että mainittu pihamaa, joka 
oli louhikkoinen ja tasoittamaton, oli muodostunut Lapinlahdenkadun useiden 
koulujen ainoaksi urheilukäyttöön sopivaksi alueeksi, koska lähin urheilukenttä 
oli noin kilometrin päässä kouluista. Aloitteentekijät olivat ehdottaneet, että piha-
maan kunnostamiseksi tarkoitukseen sopivaksi ja varustamiseksi kori- ja lentopallo-
telineillä sekä jalkapallomaaleilla myönnettäisiin 1.2 mmk:n määräraha. Suomen-
kielisten kansakoulujen johtokunnan mielestä ei ollut tarkoituksenmukaista myön-
tää varoja mainittuun tarkoitukseen, koska satamarakennusosaston ilmoituksen 
mukaan n. 3 vuoden kuluessa rakennettava Ruoholahden sillalle johtava liikenne-
väylä ulottuisi myös koulun pihamaan alueelle, jolloin koulurakennuskin todennä-
köisesti tulisi purettavaksi. Yleisten töiden lautakunta oli yhtynyt suomenkielisten 
kansakoulujen johtokunnan lausuntoon. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot 
riittäväksi selvitykseksi (27.1. 90 §). 

Ruotsinkieliset kansakoulut. Kaupunginvaltuusto päätti määrätä, ettei ruotsin-
kielisten kansakoulujen varsinaisessa kansakoulussa avoimeksi tulleita kolmea opet-
tajan virkaa ollut täytettävä vakinaisesti ennen 1.8.1963 (7.9. 573 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa ruotsinkielisissä kansakouluissa avoimena 
olevan 15. palkkaluokan veistokalustonhoitajan viran 1.9. alkaen ja 7. palkkaluok-
kaan kuuluvan siivoojan viran 1.7. alkaen (19.10. 696 §, 5.10. 663 §). 

Merkittiin tiedoksi, että kouluhallitus oli 17.12.1959 vahvistanut kaupungin-
valtuuston ko. vuonna (ks. s. 60) tekemän päätöksen, joka koski 7 kansakoulun-
opettajan viran lakkauttamista 1.8. lukien (27.1. 54 §). 

Ammattioppilaitosten ohjesäännön uusiminen sekä siitä aiheutuvat virka- ja 
palkkausjärjestelyt. Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, 

1) hyväksyä Helsingin kaupungin ammattioppilaitosten ohjesäännön kaupun-
ginhallituksen mietinnön n:o 9 liitteenä 4a olevan ehdotuksen mukaisesti, 

2) lakkauttaa ammattiopetuslaitosten tarkastajan ja apulaistarkastajan virat 
31.10. lukien, 

3) perustaa ammattioppilaitosten toimistoon 1.1. alkaen 
a) 34. palkkaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluvan ylitarkastajan viran, 
b) 30. palkkaluokkaan ja II kielitaitoluokkaan kuuluvan tarkastajan viran sekä 
c) 31. palkkaluokkaan ja I I I kielitaitoluokkaan kuuluvan talouspäällikön viran, 
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4) siirtää ammattioppilaitosten opettajan virat ylempiin palkkaluokkiin 1.8. 
lukien seuraavasti: 

a) ammattiaineiden ja yleisaineiden opettajan virat 26. palkkaluokasta 27. 
palkkaluokkaan, 

b) voimistelunopettajan ja ladontaluonnostelun opettajan virat 25. palkkaluo-
kasta 26. palkkaluokkaan, 

c) parturityönopettajan virat 22. palkkaluokasta 23. palkkaluokkaan, 
d) ammatinopettajan ja piirustuksenopettajan virat 21. palkkaluokasta 23. 

palkkaluokkaan, 
e) työnopettajan virat 21. palkkaluokasta 22. palkkaluokkaan ja 
f) tarjoilunopettajan, pesunopettajan ja leipomo-opettajan virat 20. palkkaluo-

kasta 21. palkkaluokkaan, 
5) määrätä, että opettajille, jotka eivät täytä säädettyjä kelpoisuusehtoja, suori-

tetaan yhtä palkkaluokkaa alempi palkkaus kuin vastaaville päteville opettajille, 
6) määrätä, että opettajien ylitunti- ja kotityökorvauspalkkiojärjestelmä muu-

tetaan siten, että siirrytään vuosiviikkotuntipalkkiojärjestelmään, 
7) määrätä, että eo. ponnet 5)—6) tulevat voimaan samasta ajankohdasta 

lukien kuin ammattioppilaitosten uusi ohjesääntö sekä 
8) oikeuttaa kaupunginhallituksen myöntämään em. virka- ja palkkausjärjes-

telyjä varten kertomusvuonna tarvittavat määrärahat erinäisiin hallintomenoihin 
kuuluvista ao. määrärahoista. 

Päätös ammattioppilaitosten ohjesäännön hyväksymistä koskevalta osalta alis-
tettiin kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistettavaksi (7.9. 583 §). 

Kaupunginhallituksen tehtyä eo. päätöksestä eräitä huomautuksia, kaupungin-
valtuusto päätti, hyväksyen kaupunginhallituksen toimenpiteet (ks. s. 285), tarkis-
taa mainittua päätöstään siten, että ammattioppilaitosten opettajien ylitunti- ja 
kotityökorvauspalkkiojärjestelmää muutetaan siirtymällä vuosiviikkotuntipalk-
kiojärjestelmään kertomusvuoden alusta lukien (19.10. 694 §). 

Laboratorio koulun perustaminen. Hyväksyen kaupunginhallituksen toimenpi-
teen valtioneuvoston hyväksymisen anomisesta laboratoriokoulun perustamiseksi 
laaditulle suunnitelmalle kaupunginvaltuusto päätti, 

perustaa sanotun suunnitelman mukaisesti toimivan, keitomusvuoden syksynä 
toimintansa aloittavan Jaboratoriokoulun, johon kuitenkin aluksi otettaisiin va :n 
50 oppilasta, joista 25 tulee keskikoulupohjäiselle ja 25 kansakoulupohjaiselle 
linjalle, 

perustaa laboratoriokoulua varten 1. 10. alkaen kaksi 27. palkkaluokan am-
mattiaineiden opettajan virkaa ja kuusi 22. palkkaluokan työnopettajan virkaa, 

myöntää 686 820 mk erinäisiin hallintomenoihin uusia vakinaisia virkoja varten 
kaupunginvaltuuston käytettäväksi merkitystä määrärahasta ko. viranhaltijain 
palkan maksamista varten kertomusvuonna sekä 

oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään opetustoimen pääluokkaan kuuluvia 
käyttö varo jaan enintään 9 272 185 mk:lla määrärahan myöntämiseksi ammatti-
opetuslaitosten johtokunnan käytettäväksi laboratoriokoulun muita menoja varten 
kertomusvuonna (7.9. 585 §). 

Merkittiin tiedoksi, että valtioneuvosto oli 15.9. hyväksynyt laboratoriokoulun 
perustamissuunnitelman (5.10. 641 §). 
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Sittemmin kaupunginvaltuusto vielä päätti täydentää 7.9. hyväksymäänsä Hel-
singin kaupungin ammattioppilaitosten ohjesääntöä laboratoriokoulua koskevilla 
seuraavilla määräyksillä: 

i §• 
Ensimmäisen momentin kohtaan B. Erikoisalojen ammattikoulut: Helsingin 

kaupungin vaatturiammattikoulu, lisätään »Helsingin kaupungin laboratorio-
koulu». 

2 §• 
Pykälään lisätään seuraava uusi 3 momentti, jolloin entinen 3 momentti muuttuu 

4 momentiksi: 
»Laboratoriokoulussa annetaan erikseen kansakoulun ja keskikoulun oppimää-

rille pohjautuvaa laboratorioalan ammattien tietopuolista ja käytännöllistä perus-
opetusta siinä laajuudessa, että oppilaat asianomaiselle ammatille vahvistetun 
oppiajan työssä oltuaan voivat saavuttaa ammattitaitoiselta työntekijältä vaadit-
tavan pätevyyden.» 

4 §• 
Pykälään lisätään seuraava uusi 8 momentti, jolloin entiset 8, 9 ja 10 momentit 

muuttuvat, 9, 10 ja 11 momenteiksi: 
»Laboratoriokoulussa on laboratorioapulaisen opintolinja.» 

5 §• 
Ensimmäisen momentin loppuun lisätään: »Laboratoriokoulun kansakoulu-

pohjaisen kurssin opetusaika on 2 vuotta ja keskikoulupohjäisen kurssin opetusaika 
1 vuosi.» 

Saman pykälän 2 momenttiin lisätään vaatturiammattikoulun jälkeen »Labora-
toriokoulussa 220 työpäivää.» 

Päätös alistettiin kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistettavaksi (21.12. 881 §). 
Kaupungin toimesta annettavan ammattiopetuksen uudelleen järjestämistä 

koskeva vt Voipion ym. aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmistelta-
vaksi (10.2. 130 §). 

Valmistavan poikien ja tyttöjen ammattikoulun muuttaminen yleisiksi ammatti-
kouluiksi. Kaupunginvaltuusto päätti esittää valtioneuvostolle, että valmistava poi-
kien ammattikoulu ja valmistava tyttöjen ammattikoulu muutettaisiin yleisiksi 
ammattikouluiksi ammattiopetuslaitosten johtokunnan laadituttamien suunnitel-
mien mukaisesti ja että oppilaiksi teknilliseen ammattikouluun sekä talous- ja 
ompelualan ammattikouluun saataisiin ottaa v. 1960—1962 oppilaita, jotka ovat 
suorittaneet kansakoulun kuudennen luokan oppimäärän ja ovat 13 vuotta täyttä-
neitä, kuitenkin siten, että mainittuihin kouluihin on sanotusta poikkeuksesta huoli-
matta ensi sijassa otettava kansalaiskoulun oppimäärän suorittaneita, jolloin kuiten-
kin ainoastaan hyväksytyn pääsytutkinnon suorittaneet voidaan ottaa oppilaiksi 
(7.9. 584 §). 

Lautakunnan asettamiseksi tyttöjen ammattikoulua varten olivat vt Bruun ym. 
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tehneet v. 1954 aloitteen, jossa mm. huomautettiin ammattiopetuslaitosten johto-
kunnan miesvaltaisuudesta. Kun tyttöjen ammattiopetus kuitenkin on siksi eri-
koista, olisi ko. koulua varten asetettava erillinen johtokunta, joka valvoisi tyttöjen 
opetusta ja sen kehittämistä. Ammattiopetuslaitosten johtokunta oli ilmoittanut, 
että yhteisen johtokunnan asettamisella oh pyrit ty luomaan kaikkien ammatti-
koulujen hallintoa hoitava elin, joka kehittäisi ja valvoisi koulujen toimintaa. Mikäli 
tyttöjen ammattikoulua varten asetettiin oma naisista kokoonpantu johtokunta, 
vaatisivat muutkin ammattikoulut todennäköisesti itselleen oman johtokunnan. 
Tällainen toimenpide johtaisi hallinnon hajoamiseen. Myös ns. ammattioppilaitosten 
ohjesääntökomitea, joka asetettiin v. 1958, oli mietinnössään tullut siihen tulokseen, 
että kaikilla ammattikouluilla tulee olla yhteinen johtokunta. Kaupunginvaltuuston 
kertomusvuonna hyväksymän (ks. s. 61) ammattiopetuslaitosten uuden johtosään-
nön 10 §:n mukaan voi kaikkien ammattikoulujen yhteinen ammattioppilaitosten 
johtokunta kaupunginhallituksen suostumuksella ja alan ammatillisia järjestöjä 
kuultuaan asettaa eri kouluja tai niiden osastoja varten alan ammattihenkilöistä 
muodostettuja ammatillisia neuvottelukuntia, joissa on yhtä monta työnantajien ja 
työntekijäin edustajaa, kumpiakin enintään kolme. Sihteerinä toimii ao. koulun 
rehtori ja puheenjohtajan määrää johtokunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on 
antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä koulun toimintaa koskevista asioista. Kaupun-
ginhallituksen mielestä saatiin tällaisia ammatillisia neuvottelukuntia asettamalla 
takeet siitä, että mm. työttöjen ammattiopetukseen ja sen kehittämiseen kiinni-
tetään riittävästi huomiota, joten aloitteen ei tulisi antaa aihetta enempiin toimen-
piteisiin. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. selostuksen riittäväksi selvitykseksi aloit-
teen johdosta (5.10. 673 §). 

Kotitalouslautakunta. Huoneiston varaaminen Herttoniemestä kotitalouslauta-
kunnan tarkoituksiin, ks. s. 71. 

Avustukset. Erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista kaupunginvaltuuston käyttö-
varoista päätettiin Malmin kauppaopistolle myöntää 600 000 mk:n ylimääräinen 
avustus ja Malmin kaupalliselle keskikoululle 500 000 mk:n samoin ylimääräinen 
avustus (27. 1. 72, 73 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään 
opetustoimen pääluokan lukuun Avustukset Helsingin Kauppakoulu Oy:tä varten 
merkittyä määrärahaa enintään 1 mmk:lla lisäavustuksen myöntämistä varten ko. 
koululle (7. 9. 567 §). 

Lastentarhat. Kaupunginvaltuusto päätti muut taa lastentarhain lautakunnan 
ja sen alaisten laitosten ohjesäännön 47 ja 61 §:n sanamuodot. Muutokset koskivat 
laitoksiin ilmoittautumisaikaa. Sosiaaliministeriö oli 20.5. vahvistanut kaupungin-
valtuuston päätöksen noudatettavaksi mainitusta päivästä lukien (27. 4. 317 §, 
1.6. 389 §, kunn. as. kok. n:o 54). 

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa lastentarhain ja niihin liittyvien laitosten 
45 talousapulaisen virkaa keittäjän viroiksi 1.5. lukien. Ko. virkojen haltijoina oli 
huomattava määrä henkilöitä, jotka päätoimenaan suorittivat keittäjän tehtäviä 
(6.4. 272 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Kannelmäelle uuden lastentarhan 75 lasta 
varten ja lastenseimen 30 lasta varten, jossa ensiksi mainitussa on kokopäiväosasto 
ja puolipäiväosasto, 
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perustaa lastentarhoihin 1.8. lukien seuraavat uudet virat (palkkaluokka on mer-
kitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): lastentarhanjohtajan virka (22), 3 lasten-
tarhanopettajan virkaa (20), lastenseimenopettajan virka (19), 3 lastenhoitajan vir-
kaa (13), keittäjän virka (9) ja lastentarha-apulaisen virka (7). Kaupunginvaltuuston 
yleisistä käyttövaroista myönnettiin lautakunnan käytettäväksi 4 mmk laitoksen 
perustamiskustannuksia varten. Lastentarhain lautakunta oikeutettiin ylittämään 
eri tileillä olevia määrärahojaan yht. 5.361 mmk uuden laitoksen käyttömenojen 
suorittamista varten (11. 5. 359 §). 

Leikkikentät. Tullinpuomin leikkikentän rakentamista koskeva asia päätettiin 
palauttaa kaupunginhallitukselle (19. 10. 703 §). 

Puistoleikkialueiden järjestelystä sekä puistovartijain virkapuvuista oli vt Hara 
tehnyt v. 1958 aloitteen toimenpiteisiin ryhtymiseksi 

1) niiden alueiden varustamista varten sopivalla aitauksella, joilla harjoitetaan 
kouluikäisiä nuorempien lasten puistotätitoimintaa samoin kuin tarpeellisten sade-
katosten sekä leikkikalu- ja siivousvälinelaatikoiden rakentamiseksi sanotuille 
alueille; 

2) puisto vartijoiden toimintaedellytysten parantamiseksi siten, että heille vah-
vistetaan virkapukua vastaava vaatetus virkatehtävää suoritettaessa käytettäväksi 
sekä että heille varataan piireittäin paikka, jossa on mahdollisuus suojautua sään 
sitä edellyttäessä. 

Lastentarhain lautakunta oli ilmoittanut, että puistotätejä, jotka työskentelivät 
75 paikassa eri puolilla kaupunkia, oli hieman yli sata. Heidän valvonnassaan ulkoili 
4—5 tunnin ajan päivittäin n. 2 000 lasta. Lautakunnan mielestä ei kaikkien aluei-
den aitaaminen kiinteillä aidoilla ollut paikallaan, koska se rajoitti alueen muuta 
käyttöä. Eräissä puistoissa olikin käytetty irrallisia aitoja, jotka puistoleikkitoimin-
nan päätyttyä korjattiin pois. Lautakunta ei myöskään puoltanut sadekatosten ra-
kentamista, koska alle 4-vuotiaiden lasten pitäminen niissä olisi hankalaa ja lasten 
vilustumisvaara suuri, lisäksi ne myös keräisivät suojiinsa muuta yleisöä, joka lisäisi 
hankaluutta lasten osalta. Säilytyslaatikot olisi lautakunnan mielestä joko jaettava 
kaupungin puolesta tai myönnettävä puistotädeille oikeus sijoittaa itse hankkimansa 
laatikot puistoihin, myöskin irtoaitoja olisi lisättävä tarpeen mukaan. Yleisten töi-
den lautakunnan ilmoituksen mukaan oli viime vuosien talousarvioissa ollut määrä-
raha leikkikenttien aitaamista varten ja tarkoitus oli vähitellen rakentaa kaikki vält-
tämättömät aidat. Lautakunnan käsityksen mukaan tulisi puistotätien itse hankkia 
leikkivälinelaatikot, koska ko. toiminta oli kaupungin tukemaa yksityisyritteliäi-
syyttä. Puisto vartijoille oli hankittu virkalakkej a, mutta koska virkapuvut aiheut-
taisivat kaupungille melkoisia kustannuksia, ei niiden hankkimista pidetty suota-
vana. Kaupunginhallitus oli kehottanut yleisten töiden lautakuntaa harkitsemaan 
leikkivälinelaatikkoja koskevaa kysymystä. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. selos-
tukset riittäväksi selvitykseksi aloitteeseen (13. 1. 43 §). 

Avustukset. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan 
800 000 mk lastentarhain lautakunnan käytettäväksi lisäavustuksen suorittamista 
varten Mannerheim-liiton Malmin alaosastolle Malmin Lasten Ystävät -nimisen 
yhdistyksen ylläpitämässä lastenseimessä kertomusvuonna suoritettavia vuosikor-
jauksia varten kiinteistöviraston 7. 6. laatiman ehdotuksen mukaisesti (7. 9. 565 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto oikeutti lastentarhain lautakunnan ylittämään 
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opetustoimen pääluokan lukuun Avustukset Yhdistys Töölön Lastenseimi -nimiselle 
yhdistykselle merkittyä määrärahaa enintään 128 000 mk:lla ja määrärahaa Helsin-
gin NNKY:n lastentarha enintään 45 800 mk:lla ko. yhdistysten toiminnan tukemis-
ta varten kertomusvuonna (5. 10. 662 §). 

Sivistystoimi 

Kaupunginkirjasto. Tuntipalkkaisten kirjastoapulaisten palkkaamista varten 
kaupunginkirjastoon kaupunginvaltuusto oikeutti kirjastolautakunnan ylittämään 
kaupunginkkirjaston määrärahoja Muut palkkamenot enintään 1.8 mmk:lla (15. 6. 
494 §). 

Uuden verotuslainsäädännön aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi kaupungin 
kirjastoon siirretyn toimistoapulaisen palkkaus, ks. s. 5. 

Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa yhden avoimeksi tulleen 7. palkkaluok-
kaan kuuluvan pääkirjaston siivoojan viran 1. 7. lukien (19. 10. 697 §). 

Keski-Kaarelan sivukirjaston kaluston hankkimista varten kaupunginvaltuusto 
oikeutti kirjastolautakunnan ylittämään kaupunginkirjaston kaluston hankinta-
määrärahoja enintään 2.1 mmk:lla ja kirjojen hankkimista varten ko. kirjastoon 
määrärahoja Kirjallisuus ja Sidonta enintään 9 mmk:lla (23. 3. 242 §, 1. 6. 431 §). 

Pääkirjaston lisärakennuksen ja vanhan osan muutostöiden loppuun suoritta-
mista varten myönnettiin 1 106 244 mk tuloa tuottamattomien pääomamenojen 
pääluokkaan kuuluvista määrärahoista Edeltä arvaamattomia pääomamenoja var-
ten, kaupunginvaltuuston käytettäväksi (24. 2. 163 §). 

Huoneiston varaaminen kirjastoa varten Etelä-Haagaan rakennettavasta kansa-
koulutalosta, ks. s. 60. 

Kaupunginmuseo. Dosentti Ester-Margaret v. Frenckellin ilmoitettua, että 
hän aikoo lahjoittaa kaupungille täydellisen biedermeier-kokoelman, johon kuuluu 
huonekaluja, soittimia ja mattoja sekä kulttuurihistoriallisesti kiinnostavia koru-
ompelutöitä ja harvinaisuuksia, Helsinki-aiheisia litografioita ja valokuvia mm. 
lahjoittajan perheestä, joka on vaikuttanut Helsingissä kolmen sukupolven ajan, 
kaupunginvaltuusto päätti kiitollisuudella ottaa vastaan lahjoitetun omaisuuden. 
Lahjoittaja oli esittänyt toivomuksen, että esineet sijoitettaisiin syksyllä kaupun-
ginmuseon Hakasalmen huvilaan erillisenä kokoelmana (1. 6. 418 §). 

Museolautakunnan kiirehdittyä Tuomarinkylän kartanon peruskorjaustöiden 
suorittamista kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töiden lautakunnan ylittämään 
tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan ko. tarkoitusta varten mer-
kittyä määrärahaa enintään 14 mmk:lla (7. 9. 600 §). 

Kaupunginorkesteri. Kaupunginvaltuusto päät t i vahvistaa kaupunginorkesterin 
jäsenille 1.1. alkaen vuosittain suoritettavat soitin- ja pukukorvaukset (27. 4. 321 §, 
kunn. as. kok. n:o 36 §). 

Sibelius-viikon kustannukset. Kaupunginvaltuusto päät t i myöntää kertomusvuo-
den talousarvioon kuuluvista yleisistä käyttövaroistaan 2 991 798 mk v. 1959 järjes-
tetyn Sibelius-viikon tappion peittämiseksi (1.6. 420 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti sitoutua korvaamaan kertomusvuonna jär-
jestettävän Sibelius-viikon mahdollisesti aiheuttaman tappion 1.3 mmk:aan saakka, 
minkä tappion peittämisestä ja varojen myöntämisestä kaupunginhallituksen tuli 
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aikanaan tehdä uusi esitys ottaen huomioon, että varojen käyttö ja tilitys tapahtuu 
kalenterivuosittain. Kaupunginhallitusta kehotettiin myöntämään ennakkona Sibe-
lius-viikon säätiölle mainitun viikon järjestämistä varten tarvittavat varat tilitystä 
vastaan siten, että ennakko varo ja saadaan käyttää 1.3. alkaen (1. 6. 421 §). 

Teattereiden velvoittamista antamaan ilmaiseksi tai alennuksella pääsylippuja van-
huksille koskeva vt Kulosen ym. aloite päätettiin lähettää kaupunginhallituksen val-
misteltavaksi (10. 2. 131 §). 

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 

Hallinnolliset kysymykset 

Kiinteistölautakunnan johtosäännön muuttaminen. Kaupunginvaltuusto päätti 
muuttaa kiinteistölautakunnan johtosäännön 2 §:n 7, 8 ja 23 kohdat ja lisätä sanot-
tuun pykälään uudet 23a ja 23b kohdat. Muutokset koskivat tilapäisten ilmoitusten 
kiinnittämistä kiinteistölautakunnan hallinnossa olevaan liikkuvaan kalustoon; 
luvan myöntämistä ilmoituksen tai tiedonannon kiinnittämiseen ym.; toreilla ja 
kauppahalleissa olevien myyntipaikkojen luovuttamista; luvan myöntämistä kau-
pan ym. ansiotoiminnan harjoittamiseen yleisillä paikoilla; lausuntojen antamista 
anomuksista, jotka koskevat luvan saamista myyntiautomaattien asettamiseksi 
ulkosalle, myymälästä, kioskista ym. myytävän tavaran asettamiseksi näytteille nii-
den ulkopuolelle sekä lentolehtisten ym. levittämiseksi kaupungin alueelle ilmasta 
käsin (27. 4. 315 §, kunn. as. kok. 39). 

Asemakaava-asioita koskevien karttojen laatimispalkkioiden ja kuulutuskustannus-
ten periminen rakennuslain 41 § :n perusteella. Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa 
kaupunginhallituksen edelleen 30. 6. saakka päättämään asemakaava-asioita koske-
vien karttojen laatimispalkkioiden ja kuulutuskustannusten perimisestä rakennus-
lain 41 §:n (v:n 1958 kunn. as. kok. n:o 110) perusteella (27. 1. 61 §). 

Viranhaltijat. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa kiinteistövirastoon seuraavat 
uudet virat (palkka- ja kielitaitoluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): 
kaupunkimittausosastolle 1. 1. 1961 lukien karttavalokuvausteknikon virka (23. V), 
karttapalvelun hoitajan virka (20. IV), kanslistin virka (16: V) ja kirjanpitäjän virka 
(15. V) (11.5. 356 §); talo-osastolle toimistoisännöitsijän virka (25. III) (16. 11. 
766 §); II isännöitsijäalueeseen kuuluva kunnallisten työväenasuntojen talonmiehen 
virka (3.) ja I isännöitsijäalueeseen kuuluva kaupungin talojen lämmittäjän virka 
(12.) 1.2. lukien (6. 4. 258 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa seuraavat virat: 1.1. lukien kol-
me kaupungin talojen lämmittäjän virkaa (13., 12., 11.) ja kaksi ko. talojen ovenvar-
tijan virkaa (10.),poliisitalojen lämmittäjän viran (11.) ja kunnallisten työväen asun-
tojen talonmiehen viran (12.) sekä 1.1. 1961 lukien talo-osaston talonmiehen viran 
(12.) ja kaksi lämmittäjän virkaa (11.) (27. 1. 63 §, 2. 11. 720 §). 

Yleiskaava julkaisua varten v:n 1958 talousarvion kiinteistöjen pääluokan lukuun 
Erinäiset menot merkitystä määrärahasta jäljellä oleva osa 4 760 400 mk saatiin 
työn loppuun saattamiseksi käyttää kertomusvuonna (27. 1. 84 §). 
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