
2. Kaupunginhall i tus 

9 §• 

Sikäli kuin paikallissairaaloiden omistajat sopivat niitä yhteisesti edustavan 
elimen perustamisesta, varataan tälle elimelle mahdollisuus myöhemmin liittyä 
tähän sopimukseen. Mainitun elimen edellytetään tällöin edustavan myös Helsingin 
kaupunkia. 

10 §. 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi kalenterivuoden kerrallaan kuuden kuu-
kauden irtisanomisajalla (9. 6. 1 682 §). 

Sairaalaliittojen neuvottelukunnan toiminnasta aiheutuvia kustannuksia varten 
päätettiin suorittaa 160 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista 
(khnjsto 16.8. 6 226 §, 13.12. 6 974 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Huoltovirasto. Huoltolautakunta oikeutettiin perustamaan uusi huoltotoimisto. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa huolehtimaan n. 
150 m2:n suuruisen huonetilan vuokraamisesta toimistoa varten mieluimmin Hertto-
niemestä. Kaupunginvaltuustolle päätettiin esittää, että huoltolautakunta oikeu-
tettaisiin ylittämään tp. viranhaltijain tilillä olevaa määrärahaa enintään 9.888 mmk 
jäljempänä mainittujen 32 viranhaltijan palkkaamista varten ajaksi 1. 6.—31. 12. 
(palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): kanslianesimies (22), 
apulaiskanslianesimies (21), 11 huoltotarkastajaa (20), 2 huoltosisarta (16), kassan-
hoitaja ja 2 toimistoapulaista (14), 6 toimistoapulaista (12) ja 8 toimistoapulaista 
(11). Samalla kaupunginhallitus päätti, että v. 1959 (ks. s. 256) avoimeksi jätetyt 
kaksi kanslianhoitajan virkaa edelleenkin säilytettäisiin huolto virastossa, mut ta että 
toinen niistä saataisiin täyttää vakinaisesti vasta uuden huoltotoimiston perustamis-
vaiheessa ja toinen laitostoimiston alettua toimintansa Koskelan sairaskodin yhtey-
dessä. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltotautakuntaa selvittämään, 
mitä mahdollisuuksia olisi olemassa II, I I I ja VII huoltotoimiston yhdistämiseen ja 
miten tämä vaikuttaisi huolto viraston henkilökunnan määrään. Samalla olisi huolto-
lautakunnan sopivaksi katsomassaan laajuudessa kokeiltava sellaista järjestelmää, 
että kahdella huoltotarkastajalla olisi yhteinen piiri jolloin tarkastajat toimisivat 
vuoropäivinä kentällä ja toimistossa. Lautakunnan olisi yhteistoiminnassa järjes-
telytoimiston kanssa ryhdyttävä toimenpiteisiin huoltotoimistoissa suoritettavien 
toimistotöiden yksinkertaistamiseksi ja vähentämiseksi. Edelleen olisi lautakunnan 
tehtävä eri esitys puhelinvaihteen hankkimiseksi uuteen huoltotoimistoon ja määrä-
rahan myöntämiseksi toimiston kaluston ja koneiden hankkimista varten (5. 5. 
1 300 §, 23. 6. 1 784 §). 

Seuraavat tp. virastotyöntekijät määrättiin virkasäännön 11 §:n 2) kohdan mu-
kaisesti siirtymään 1. 6. lukien jäljempänä mainittuihin huoltoviraston virkoihin: 
18. palkkaluokan virastotyöntek. Sirkka Korhonen 20. palkkaluokan kanslianhoita-
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jan virkaan, koeaika 1 vuosi, 20. palkkaluokan virastotyöntekijä Aura Backström 
14. palkkaluokan kassanhoitajan virkaan, toim.apulaiset Sigrid Cronstedt ja Anna 
Patajoki 12. palkkaluokan toimistoapulaisen virkoihin sekä Anni Mäkeläinen ja 
Ester Reinikainen 11. palkkaluokan toimistoapulaisen virkoihin ja 16. palkkaluokan 
ulosottoviraston toimistotyöntekijä Eila Villanen huoltovirastoon ajaksi 15. 2.— 
31. 12. Edelleen kaupunginhallitus oikeutti huoltoviraston palkkaamaan enintään 
10 toimistoapulaista kertomusvuoden toukokuun loppuun 32 000 mk:n suuruisella 
palkalla, joka myönnettiin erinäisiin hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 
(5. 5. 1 301 §, 21. 4. 1 164 §, 5. 5. 1 298 §, 11. 2. 422 §, 23. 6. 1 783 §, 29. 12. 3 436 §). 
Samoin oikeutettiin huoltolautakunta nimittämään kaupunginvaltuuston 7. 9. (ks. 
s. 49) tekemän päätöksen perusteella virkoja haettavaksi julistamatta eräät 
tilapäiset kodinhoitajat 16:een kodinhoitajan virkaan (17. 11. 3 030 §). 

Kodinhoitajilta perittävien vuokrien vahvistaminen. Kaupunginhallitus päätti ke-
hottaa huoltolautakuntaa 

1) noudattamaan 1. 1. 1961 lukien kodinhoitajille kaupungin toimesta luovu-
tettujen asuntojen osalta kaupunginhallituksen kulloinkin vahvistamia ohjeita kau-
pungin asuntojen luovuttamisesta viranhaltijoille ja työntekijöille käypää vuokraa 
vastaan kuitenkin siten, että asunnosta ja siihen liittyvistä etuisuuksista yhteensä ei 
ole perittävä korvausta yli sen, mikä kullekin kodinhoitajalle suoritettavista palkka-
eduista jää korvaukseksi puuttuvista luontoiseduista, 

2) suorittamaan niille kodinhoitajille, joille huoltolautakunta virkasuhteen pe-
rusteella on osoittanut asunnon, takaisin sen osan heiltä perityistä vuokrista, mikä 
1. 4. 1958 lukien ylittää kaupunginhallituksen v. 1958 (ks. s. 210) antamassa pää-
töksessä tarkoitetun korvauksen asunnosta ja siihen liittyvistä etuisuuksista sekä 

3) tekemään kaupunginhallitukselle aikanaan esityksen tarvittavan määrärahan 
myöntämisestä 2) kohdassa tarkoitettujen takaisinmaksuerien suorittamista varten 
(17. 11. 3 033 §). 

Sairausajan palkka. Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli hylännyt 
huolto tarkastaja Lyydi Räisäsen valituksen, joka koski sairausajan palkkausta 
(31.3. 973 §). 

Auton huolto. Huoltoviraston määrärahoista Muut palkkamenot päätettiin 
autonkulj. vahtimest. Jarl Heleniukselle 1. 9. 1960 lukien v:n 1961 loppuun suorittaa 
5 000 mk:n suuruinen palkkio kuukaudessa virka-ajan ulkopuolella suoritetusta 
huoltoviraston pakettiauton hoidosta (khn jsto 7. 9. 6 325 §, 20. 12. 7 027 §). 

Vuosilomasijaisten palkkaamiseen varatun määrärahan käyttäminen. Yleis jaosto 
päätti, että huoltovirastossa ja sen alaisissa laitoksissa saatiin toistaiseksi käyttää 
vuosilomasijaisten palkkaamiseen varattua määrärahaa siten, ettei vuosilomasijais-
ten vähentämiskomitean mietinnössä ehdotettua viraston määrärahaa eikä yksityi-
siä viranhaltijaryhmiä varten ehdotettuja kuukausipalkkioita ylitettäisi, jolloin vielä 
oli otettava huomioon, että mietinnössä mainittuihin kuukausipalkkoihin tuli sisäl-
tyä myös vuosilomakorvaus. Laitoksissa saatiin toistaiseksi hoitajien vuosilomasi-
jaisille maksaa vuosilomakorvauksineen 36 000 mk/kk (khn jsto 9. 2. 5 203 §, 23. 2. 
5 283 §, 1. 3. 5 324 §, 8. 11. 6 722 §). 

Huoltotoimistot. Yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston hankkimaan talossa 
Näätätie 21 olevaan huoltotoimistoon 3 kpl Oy. L. M. Eriksson Ab:n kutsulaitteita 
ja käyttämään tarkoitukseen enintään 80 000 mk huoltotoimen pääluokkaan kuulu-
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vista kaupunginhallituksen käyttövaroista. Samalla yleisjaosto päätti, että kutsu-
laitteiden hankkimisesta IV huoltotoimistoon luovuttaisiin toistaiseksi (khn jsto 
21. 6. 5 960 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa yhteistoimin huolto-
viraston kanssa ryhtymään toimenpiteisiin VI huoltotoimiston huoneistokysymyk-
sen järjestämiseksi tarkoituksenmukaisemmalla tavalla toistaiseksi ja enintään siihen 
saakka, kunnes sosiaalivirastotalo valmistuu (8. 12. 3 258 §). 

Eräiden häädettyjen perheiden omaisuuden säilyttämisestä aiheutuvat toimenpiteet. 
Kaupunginhallitus päätti, että huoltolautakunnan tulee yleisellä kuulutuksella ja 
mahdollisuuksien mukaan muullakin tavalla kehottaa niitä häädettyjä, joiden tava-
rat ennen v. 1958 oli sijoitettu Erottajan kalliosuojaan, noutamaan omaisuutensa 
31. 1. 1961 mennessä huoltolautakunnan hallussa olevista varastotiloista. Huolto-
lautakunnan tulee tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin uskotun miehen määräämi-
seksi huolehtimaan ko. tavaroista sekä sellaisten tavaroiden mahdollisesta myymi-
sestä omistajien lukuun, joiden omistajat ovat tietymättömissä. Lautakunnan on tar-
vittaessa tehtävä kaupunginhallitukselle esitys määrärahan myöntämiseksi uskottu-
jen miesten määräämisestä ja ko. tehtävien suorittamisesta aiheutuvien kustannus-
ten suorittamista varten sekä ryhdyttävä 1. 1. 1961 lukien perimään varastopinta-
alan mukaan laskettua, säilytyskustannuksia vastaavaa kohtuullista vuokraa sel-
laisten tavaroiden säilyttämisestä, joita huoltoautakunta huoltolakien nojalla ei ole 
ottanut haltuunsa tai joiden omistajat eivät ole huoltoavun tarpeessa (24. 11.3 117 §) 

Taideteosten hankkiminen huoltolaitoksiin. Kaupunginhallitus päätti myöntää 
huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 900 000 mk huoltolaitosten 
johtokunnan käytettäväksi taideteosten hankkimista varten johtokunnan alaisiin 
huoltolaitoksiin (7. 1. 62 §, 29. 12. 3 467 §). 

Koskelan sairaskoti. Kaupunginhallitus päätti, että jäljempänä mainitut Koske-
lan sairaskotiin otettavat tilapäiset viranhaltijat palkattaisiin seuraavasti: 31. palk-
kaluokkaan kuuluva ylilääkäri (kirurgi) 34. palkkaluokan mukaisesti, 29. palkkaluo-
kan apulaislääkäri (sisät.) 32. palkkaluokan mukaisesti, kaksi 28. palkkaluokan osas-
tolääkäriä (kirurg.) 29. palkkaluokan mukaisesti, 28. palkkaluokan osastolääkäri 
(sisät.) 29. palkkaluokan mukaisesti, 28. palkkaluokan anestesialääkäri (kirurgi) 
29. palkkaluokan mukaisesti, 28. palkkaluokan osastolääkäri (silmät.) 29. palkkaluo-
kan mukaisesti, 28. palkkaluokan osastolääkäri (korvat.) 29. palkkaluokan mukai-
sesti, 28. palkkaluokan osastolääkäri (röntgenos.) 29. palkkaluokan mukaisesti, 25. 
palkkaluokan apulaislääkäri (kirurgi) 26. palkkaluokan mukaisesti ja kaksi 25. palk-
kaluokan apulaislääkäriä (sisät.) 26. palkkaluokan mukaisesti. Em. lääkärin virkojen 
haltijoille päätettiin suorittaa palkkaluokkien mukaisesti määritelty palkkio, mikä 
laskettaisiin ottamalla huomioon myös asianomaisen saamat ikälisät seuraavasti: 
ylilääkärille 34. ja 40. palkkaluokkien välinen erotus, apulaisylilääkärille 32. ja 38. 
palkkaluokkien välinen erotus, kuudelle 29. palkkaluokan osastolääkärille ja aneste-
sialääkärille 29. ja 35. palkkaluokkien välinen erotus, kolmelle 26. palkkaluokan apu-
laislääkärille 26. ja 32. palkkaluokkien välinen erotus. Määräykset olivat voimassa 
1.11. lukien toistaiseksi. Palkkajärjestelyihin saatiin käyttää laitoksen määrärahoja 
Tilapäiset viranhaltijat (29. 9. 2 538 §, 13. 10. 2 681 §). 

Huoltolaitosten johtokuntaa kehotettiin nimittämään 16. palkkaluokan toimen-
taja Rhea Salo Koskelan sairaskodin 15. palkkaluokan kanslianhoitajan virkaan, 
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samalla hänet oikeutettiin saamaan henkilökohtaisena lisänä 15. ja 16. palkkaluok-
kien välinen erotus (1. 12. 3 196 §). 

Otettuaan tutkittavakseen huoltolaitosten johtokunnan tekemät päätökset, 
jotka koskivat pesuapul. Anna Heiskasen valitsemista sairaskodissa huollettavien 
omaisuuden varastonhoitajan virkaan ja vs. liinavaatevarastonhoitajan Aino Tau-
lun valitsemista liinavaatevarastonhoitajan virkaan määräämättä että vaalit olisivat 
virkasäännön mukaisesti ehdolliset kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätöksen 
täytäntöön pantavaksi siten muutettuna, että vaalit olisivat ehdolliset siksi kunnes 
asianomaiset olisivat vahvistetun kaavakkeen mukaisella lääkärintodistuksella 
osoittaneet, ettei heissä ollut viran hoitoa haittaavaa tautia tai ruumiinvikaa (27. 5. 
1 501 §). 

Sairaskodin hoitoapulaiselle Maria Petterssonille päätettiin henkilökohtaisena 
palkanlisänä myöntää 8. ja 9. palkkaluokkien välinen erotus 1. 3. lukien niin kauaksi 
aikaa kuin hän hoitaisi ao. virkaa (13. 4. 1 093 §). 

Avoinna oleva 15. palkkaluokan sairaanhoitajan virka päätettiin toistaiseksi jät-
tää täyttämättä sekä käyttää säästyneitä varoja virkaa haettavaksi julistamatta 
viransijaisina toimivan kahden osapäivätyötä suorittavan sairaanhoitajan palkkaa-
miseen siten, ettei siitä aiheutuisi kaupungille lisäkustannuksia (29. 9. 2 536 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota tutkittavakseen alistamansa palkkalautakun-
nan päätöksen, joka koski sairaskodin hoitajan Lydia Okulowin oikeuttamista luke-
maan hyväkseen ikälisiä varten Suomen Punaisen Ristin sairaalassa apuhoitajana 
palvelemansa ajan. Lääninhallitus oli myöhemmin hylännyt valituksen, jonka 
^Okulow oli sille osoittanut em. päätöksen johdosta (19. 5. 1 405 §, 9. 6. 1 690 §, 
£8.9. 2 342 §, 20. 10. 2 769 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolautakunnan käyttämään Koskelan sairas-
kodin kaluston hankintamäärärahojen perushankintoihin tarkoitetusta osasta 1.5 
mmk vuotuisia hankintoja varten (27. 10. 2 811 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan muutosta Koskelan sairaskodin ja 
Kustaankartanon vanhainkodin hoitopaikkojen valtionapua koskevaan, 1. 7. annet-
tuun lääkintöhallituksen päätökseen (7. 7. 1 944 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Koskelan sairaskodin keskusrakennuksen 
1.16 mmk:n suuruiset muutostyöt ja niistä aiheutuvat hankinnat (28. 1. 330 §, 11.2. 

.450 §, 18. 2. 561 §, 24. 3. 890 §, 12. 5. 1 362 §, 7. 7. 1 926 §). 
Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää huoltotoimen pääluokkaan kuuluvis-

ta käyttövaroistaan 1 768 955 mk ko. keskusrakennuksen sähkövalaisimien ja -lait-
teiden hankkimista varten sekä oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan asennutta-
maan rakennuksen jäähdytyshuoneisiin kattolamellipatterien sijasta seinäpuhallin-
patterit, varustamaan venttiilikeskuksen sulku venttiileillä sekä järjestämään ilma-
vaihdon potilasosastojen siivouskomeroihin ja huolehtimaan sanottujen muutostöi-
den johdosta tarpeellisista hankinnoista. Lautakuntaa kehotettiin tarvittaessa teke-
mään esitys lisämäärärahan myöntämisestä ko. lisäkustannusten suorittamista var-
ten (18. 2. 536 §, 17. 11. 3 029 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 7.10. palauttanut huoltolautakunnalle 
Koskelan sairaskodin uuden keittiö- ja keskusrakennuksen piirustukset työselityksi-
neen asianmukaisesti vahvistettuina sekä samalla vahvistanut hoitopaikkaluvun 
140:ksi (27.10. 2 815 §). 
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Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 2.8 mmk Koskelan sairaskodin D-rakennuksen eli vanhan keittiö- ja 
ruokasalirakennuksen purkamiseksi sen jälkeen, kun uusi keskusrakennus olisi 
otettu käyttöön. Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin tekemään erillinen esitys 
sairaskodin A-, C- ja keskusrakennuksen välisen yhdystunnelin rakentamisesta 
(22.9. 2 456 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennusosaston laatimat, 28.10. päivätyt E-
rakennuksen eli entisen pesularakennuksen muutospiirustukset n:o 1—3. Muutos-
piirustukset oli alistettava sosiaaliministeriön vahvistettaviksi (1.12. 3 191 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi 
Vesa Teräsliekkiä vastaan tämän Koskelan sairaskodissa 11.10. aiheuttaman häiriön 
ja vahingonteon johdosta (17.11. 3 031 §). 

Merkittiin tiedoksi huolto viraston ilmoitus Koskelan sairaskotiin ja Kustaankar-
tanon vanhainkotiin tehdyistä murroista (3.3. 700 §). 

Kustaankartanon vanhainkodin tilapäiselle urkurille päätettiin ajalta 1.11.— 
31.12. suorittaa urkurintehtävien hoitamisesta 7 750 mk/kk (20.10. 2 748 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin anomaan valtioneuvostolta vapautusta Uudenmaan 
läänin liikevaihtoverotoimiston 2.2. Kustaankartanon vanhainkodin autosta määrää-
mästä verosta. Mainittu liikevaihtovero oli sittemmin palautettu (13.4. 1 097 §, 
30.6. 1 861 §, 8.12.3 262 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus myönsi 
330 000 mk vanhainkodin B-rakennuksessa sijaitsevassa Vb huoltotoimistossa suori-
tettavia muutostöitä varten (7.7. 1 927 §). 

Huoltolaitosten johtokunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti suostua siihen, 
että Svenska Medborgarhögskolan -nimisen oppilaitoksen toimesta suoritettaisiin 
Kustaankartanon vanhainkodissa sosiologinen kenttätutkimus sillä edellytyksellä, 
ettei siitä aiheutuisi kaupungille kustannuksia sekä että tutkimuksen suorittamiseen 
liittyvistä seikoista sovittaisiin vanhainkodin johdon kanssa (22.12. 3 401 §). 

Yleis jaosto hyväksyi huoltolaitosten johtokunnan toimenpiteen seppeleen laske-
misesta vahtimest. Pietari Hännisen hautaustilaisuudessa 18.12. Seppeleen hinta, 
enintään 3 500 mk saatiin suorittaa laitoksen tarverahoista (khn jsto 20.12. 7 025 §). 

Roihuvuoren vanhainkoti. Tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan 
työllisyys- ja työttömyystöitä varten merkitystä määrärahasta kaupunginhallitus 
myönsi 100 mmk Roihuvuoren vanhainkodin hoidokkirakennuksen rakennustöiden 
aloittamista varten (3.11. 2 884 §). 

Herttoniemeen rakennettavat vanhusten asuntolat, ks. rahatoimi. 
Testamenttilahjoitus. Kaupunginhallitus päätti, että ompelija Aino Kokon kau-

pungille testamenttaama huoneisto A 11 talossa Kuusitie 11 säilytetään toistaiseksi 
kaupungin omistuksessa ja käytetään huoltolautakunnan valitsemien yksinäisten 
vanhusten asuntona, josta perittävän vuokran tulee vastata huoneistosta kaupungille 
aiheutuvia kustannuksia. Asunto-osaketta ja huoneistoa oli hoidettava samojen 
määräysten mukaisesti ja samojen elinten toimesta kuin kaupungin muutakin vas-
taavaa omaisuutta. Pesän varoista oli varattava 50 000 mk käytettäväksi vainajan 
haudan siirrosta ja hautakiven hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia varten. 
Kuolinpesään sen myymisen jälkeen em. asunto-osaketta lukuun ottamatta jäävä 
säästö oli käytettävä testamentin määräysten mukaisesti yksinäisten vanhusten 
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hyväksi kaupunginhallituksen myöhemmin päätettävällä tavalla. Lahjoittajan 
omaisten esitys, että kuolinpesän varoista käytettäisiin 75 000 mk hautakiven hank-
kimiseksi vainajan äidin haudalle Valkealan hautausmaalla, ei antanut aihetta toi-
menpiteisiin. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltovirastoa ryhtymään 
huoltolautakunnan esittämällä tavalla toimenpiteisiin Aino Kokon kaupungille 
testamenttaaman omaisuuden asunto-osaketta lukuun ottamatta muuttamiseksi 
rahaksi sen jälkeen, kun testamentti oli saanut lain voiman, testamentintekijän 
haudan siirtämiseksi uuteen paikkaan Honkanummen hautausmaalla samoin kuin 
hautakiven hankkimiseksi haudalle sekä aikanaan antamaan kaupunginhallitukselle 
tilityksen pesän säästöstä (4.2. 354 §, 1.12. 3 193 §). 

Tervalammen työlaitos. Kaupunginhallitus päät t i vapauttaa fil. maist. Heikki 
Hilven Tervalammen työlaitoksen rakennustoimikunnan puheenjohtajan tehtävästä 
sekä valita hänen tilalleen työlaitoksen johtokunnan puheenjohtajan, toiminnan-
joht. Kalevi Vatasen (3.3. 695 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan muutosta siihen valtioneuvoston pää-
tökseen, jolla Tervalammen työlaitoksen sikalan lisärakennuksen sekä taimien ja 
kukkien hyötöhuoneen perustamisohjelma oli jä tet ty hyväksymättä (7.1. 68 §). 

Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 31.3. jättänyt tutkittavakseen 
ottamatta ja osaksi hylännyt työlaitoksen em. laajennusten valtionapuja koskevat 
valitukset (28.4. 1 213 §). 

Vielä merkittiin tiedoksi asiamiestoimiston ilmoitus, että tallirakennusta sekä 
henkilökunnan sauna- ja asuinrakennusta koskeva valtionapuasia, joka oli palau-
tettu sosiaaliministeriön uudelleen käsiteltäväksi, oli vielä avoinna ja voitaisiin mi-
nisteriön aikanaan antamasta päätöksestä valittaa tavallisessa järjestyksessä. Muut 
ko. valtionapuasiat oli korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä lopullisesti rat-
kaistu (23.6. 1 776 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 9.2. ilmoittanut valtion osallistuvan 
240 000 mk:lla työlaitoksessa hoidettaville alkoholisteille kertomusvuoden aikana 
järjestettävän työ terapian kustannuksiin sekä samalla saattanut tiedoksi, ettei se 
ollut katsonut siinä vaiheessa olevan aihetta ryhmätyötä suorittavan psykologin 
viran lisäämiseen huoltolautakunnan ja sosiaaliministeriön välillä 23. 5. 1947 tehdyn 
sopimuksen 5) kohdassa mainittuun viranhaltijain luetteloon eikä myöskään ko. 
valtionavun määrän korottamiseen (25.2. 623 §). 

Kaupungin sairaaloista Tervalammen työlaitokselle myytävän sianruoan hinnak-
si määrättiin 1.1.1961 lukien 8 mk/kg (7.7. 1 964 §). 

Yleisjaosto oikeutti Tervalammen työlaitoksen tarjoamaan alkoholistihuolto-
loiden välisten hiihtokilpailujen osanottajille, n. 40 henkilölle, vapaan majoituksen 
sekä muonituksen laitoksessa yhden vuorokauden aikana (khn jsto 2.2. 5 171 §). 

Työtuvat. 17. palkkaluokan vanhusten käsityönopettajan virkaan päätettiin 
nimittää 1.1.1961 lukien käsityönopett. Pulmu Kare (17.11. 3 030 §). 

Alistettuaan tutkittavakseen työtupien johtokunnan 19.12. tekemän päätöksen 
kaupunginhallitus päätti kumota sen työtupien myymälän viranhaltijan päivit-
täistä virantoimitusaikaa koskevalta osalta. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
mainittu virantoimitusaika alkaa arkipäivisin klo 8.3 0 ja päättyy klo 17. o o, paitsi 
lauantaisin sekä pyhä- ja juhlapäivien ja vapunpäivän aattona, jolloin virantoimi-
tusaika päättyy klo 15.00. Virantoimitusaikaan sisältyy 1 tunnin, lauantaisin sekä 
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pyhä- ja juhlapäivien ja vapunpäivän aattona kuitenkin puolen tunnin lepo- ja 
ruokailutauko, jonka aikana viranhaltijalla on oikeus poistua työpaikalta (22.12. 
3 382 §). 

Yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 185 378 mk työttömille naisille järjestettyjen työtilaisuuksien kustan-
nuksia varten (khn jsto 14.6. 5 902 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltolautakuntaa mahdollisuuksien mukaan 
sijoittamaan kokeilumielessä alaisiinsa työtupiin apukoulun päättäneitä nuoria 
oppimaan jonkin ammatti- tai työtaidon ja sen jälkeen yrittämään saada heidät si-
joitetuiksi työhön vapaille työmarkkinoille (14. 1. 157 §). 

Alkoholistipoliklinikka. Kaupunginhallitus päätti alentaa huoltolautakunnan 
alkoholistihuollon tehostamiseen v:n 1961 talousarvioehdotukseen merkitsemää 
määrärahaa 2. l mmk:lla ja kehottaa huoltolautakuntaa lopettamaan sen alaisuuteen 
kuuluvan alkoholistipoliklinikan toiminnan 1.4.1961 alkaen, mikäli Hesperian sai-
raalan Kallion osasto silloin aloittaisi toimintansa (13.10. 2 682 §). 

400-vuotiskotisäätiön toimintaa koskevan selostuksen kääntämisestä saksan kie-
lelle aiheutunut lasku 2 400 mk päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen yleisistä 
käyttövaroista (khn jsto 28.6. 5 980 §). 

Avustukset. Eräiden vanhusten hyväksi toimivien järjestöjen anottua avustusta 
kotiavustajan palkkaamiseksi ja huoneiston saamiseksi vanhusten päivähoitotoi-
mintaa varten kaupunginhallitus päätti, ettei anomus antanut aihetta muihin toi-
menpiteisiin kuin että nuorisotyölautakuntaa kehotettaisiin vuokraamaan Helsingin 
Vanhainsuojeluyhdistykselle talossa Sturenkatu 12 lautakunnan hallinnassa oleva 
huoneisto 8 tunniksi päivässä käytettäväksi vanhusten päiväkotina puolta vuokraa 
vastaavasta korvauksesta siihen sähkövirran ja huonekalujen käytöstä tulevine 
korvauksineen (21.1. 239 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että v:n 1961 talousarvioon kaupunginhallituksen 
käytettäväksi merkityistä avustusmäärärahoista jaetaan avustukset ao. avustusten 
saajille ilman eri anomusta neljännesvuosittain sen tiliosaston toimesta, jonka kir-
janpidossa kulloinkin kyseessä oleva avustusmääräraha on, ellei kaupunginhallitus 
yksityistapauksessa toisin määrää (29.12. 3 463 §). 

Huoltovirasto ilmoitti anoneensa sosiaaliministeriöltä korvausta 48 640 mk huol-
tolautakunnan yhteensä 21 vähävaraiselle äidille suorittamista lomamatkakustan-
nuksista. Ministeriö oli kuitenkin hylännyt ko. kuluista 8 240 mk sen vuoksi, että ao. 
äideillä ei ollut ministeriön antamissa ohjeissa edellytettyä määrää alaikäisiä lapsia 
huollettavanaan ja 400 mk sen vuoksi, että ao. äidin matkakustannukset olivat mai-
nitulla määrällä ylittäneet ohjeissa mainitun 4 000 mk:n ylärajan. Huolto viraston, 
ilmoitus merkittiin tiedoksi (29.12. 3 470 §). 

Helsingin Sokeat -nimiselle yhdistykselle myönnettiin 400 000 mk:n suuruinen 
avustus kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista yhdistyksen omistaman Vil-
lingin kesäkodin välttämättömien rakennus- ja korjauskustannusten suorittamista 
varten (11.8. 2 074 §). 

Kaupunginhallitus päätti suorittaa huoltotoimen pääluokkaan Suomen Pelastus-
armeijan Säätiötä varten merkitystä määrärahasta 1 943 589 mk kaupunginvaltuus-
ton v. 1954 (ks. s. 48) tekemän päätöksen mukaisena korkoerotuksena (28.1. 290 §). 
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Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. Anna Sara Arosinin rahaston korko-
varoista jaettiin kertomusvuonna kaksi 5 000 mk:n suuruista apurahaa ja yksi 6 000 
mk:n apuraha, Käyttämättä jäävät korkovarat, 660 mk, liitettiin rahaston pääomaan 
(15.12. 3 354 §). 

Helga ja Oskar Durchmanin lahjoitusrahaston korkovaroista myönnettiin kerto-
musvuonna neljä 5 000 mk:n suuruista ja yksi 6 000 mk:n suuruinen apuraha. Käyt-
tämättä jääneet korkovarat, 455 mk, liitettiin pääomaan (15.12. 3 353 §). 

Ninni ja Rosina Forstenin lahjoitusrahaston korkovaroista jaettiin kertomusvuon-
na 45 000 mk 3 000 mk:n suuruisina apurahoina 15 eri henkilölle. Korkovaroista 
jäljelle jäänyt 249 mk siirrettiin v. 1961 käytettäväksi (12.5. 1 359 §). 

Anna ja J. A. Nordströmin rahaston korkovaroista päätettiin kertomusvuonna 
jakaa yksi 5 220 mk:n suuruinen apuraha (12.5. 1 357 §). 

Alma Liljebladin lahjoitusrahasto kainoille köyhille -nimisestä rahastosta pää-
tettiin kertomusvuonna jakaa 5 000 mk:n suuruinen apuraha 100:lle eri henkilölle. 
Jäljelle jäävät varat, 111881 mk, päätettiin liittää rahaston pääomaan (15.12. 
3 352 §, 29.12. 3 472 §). 

Alma Uhlenin rahaston korkovaroista jaettiin kertomusvuonna 10 000 mk kuu-
delle eri henkilölle. Muu osa rahaston korkovaroista siirrettiin v. 1961 käytettäväksi. 
Samalla päätettiin Alma Maria Lindbergin rahaston korkovarat varata rahaston 
omistamassa huoneistossa kertomusvuonna suoritettavien korjaustöiden kustannuk-
siin (16.6. 1 730 §). 

Lastensuojelu 

Lastensuojelulautakunnan paikallisasiamiesten palkkiot sekä matka- ja päiväraha-
korvaukset vahvistettiin 1.1. lukien seuraaviksi: I) peruspalkkiot: yli 80 lasta 36 000 
mk/vuosineljännes, yli 70 lasta 28 000 mk/nelj., yli 60 lasta 21 000 mk/nelj., yli 50 
lasta 15 000 mk/nelj., yli 40 lasta 10 000 mk/nelj., yli 30 lasta 6 000 mk/nelj., yli 20 
lasta 3 000 mk/nelj., yli 10 lasta 1 000 mk/nelj.; II) kotien hankintapalkkiot: a) 
hoitokodin hankinta 600 mk, b) kesäkodin hankinta 200 mk; III) matkakulut suo-
ritetaan laskun mukaan II luokan rautatie- tai linja-autotaksan mukaisina tai henki-
löautokustannuksina, mikäli siitä erityistapauksissa on nimenomaan sovittu lasten-
suojelu viraston kanssa; IV) päivärahaa suoritetaan 450 mk kotikäynniltä enintään 
yhdestä kotikäynnistä kodinhankinnan yhteydessä, enintään yhdestä kotikäynnistä 
lasta kohden vuosineljänneksen aikana sekä erillisen määräyksen perusteella suori-
tetusta muusta kotikäynnistä (14.1. 158 §). 

Lakkautettujen koulukotien opettajien eläkkeitä koskevat valtionavut. Kaupungin-
hallitus kehotti asiamiestoimistoa hakemaan muutosta niihin sosiaaliministeriön 
päätöksiin, joilla ministeriö oli hylännyt kaupungin anomukset saada valtionapua 
lakkautettujen koulukotien opettajien v:n 1959 ja kertomusvuoden eläkkeitä varten. 
Korkein hallinto-oikeus oli sittemmin hylännyt v:n 1959 eläkkeitä koskevan vali-
tuksen ja kertomusvuoden eläkkeiden valtionavun osalta korkein hallinto-oikeus 
oli katsonut, että ministeriön päätös oli sisältänyt vain ennakolta annetun periaat-
teellisen lausunnon oikeudesta hakemuksessa tarkoitettuun valtionapuun, joten kun 
sanottua kysymystä ei ollut ministeriön päätöksellä ratkaistu, oli kaupungin valitus 
jätetty korkeimmassa hallinto-oikeudessa tutkimatta. Kaupunginhallitus päätt i , 
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ettei asia antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin (25.2. 622 §, 16.6. 1 728 §, 18.8. 
2 133 §). 

Lastensuojeluviraston kaksi vahtimestarin virkaa päätettiin jättää vakinaisesti 
täyt tämättä kauintaan v:n 1961 loppuun (1.12. 3 190 §). 

Vajaamielishuoltolaitosten johtajien ja vastuunalaisen lääkärin hyväksymisestä 
annettava lausunto. Sosiaaliministeriölle annettavassa lausunnossaan kaupungin-
hallitus päätti ilmoittaa, ettei sillä ollut muuta lisättävää lastensuojelulautakunnan 
esitykseen, joka koski Nukarin lastenkodin, Päivähuoltola Aulan, Päivähuoltola 
Vantaalan sekä Oppilasko ti Toivolan päivähuoltolan johtajien ynnä näiden lai-
tosten vastuunalaisen lääkärin hyväksymistä, kuin että kaupunginhallitus pitää 
Nukarin lastenkodin johtajana 1.8.1948 lukien toiminutta lastenhoitajaa Rauha 
Ojalaista sopivana laitoksen johtajaksi ottaen huomioon hänen koulutuksensa 
lisäksi myös hänen pitkäaikaisen kokemuksensa nyt kysymyksessä olevan laa-
tuisessa työssä. Lastensuojelulautakunnalle päätettiin huomauttaa, että esitykset 
valtion viranomaisille on tehtävä kunnallislain 93 §:ssä säädetyssä järjestyksessä, 
ellei jonkin asian suhteen ole lainsäädännössä toisin säädetty tai ohjesäännöllä 
määrätty (11.2. 424 §). 

Helsingissä olevia vajaamielisiä koskevan kortiston laatiminen. Lastensuojelu-
lautakunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lastensuojeluviraston 
suorittamaan tarvittaessa ulkopuolista työvoimaa käyttäen vajaamielislaissa edelly-
tetyn tutkimuksen Nikkilän sairaalassa, Koskelan sairaskodissa, eri hoitokodeissa, 
perhehoidossa ja kotonaan asuvien vajaamielisiksi epäiltyjen, 16 vuotta täyttänei-
den osalta siten, että mikäli tutkimusta ei voida suorittaa virka-aikana, saadaan 
psykiatrille ja psykologille maksaa yhteensä enintään 3 000 mk tapausta kohti 
(17.3. 836 §). 

Lautakunnan luetteloissa olevien vajaamielisten polikliinisen hoidon järjestämiseksi 
kaupunginhallitus sittemmin oikeutti lastensuojelulautakunnan järjestämään kerto-
musvuoden huhti-joulukuussa yhteensä enintään 30 psykiatrin vastaanottotilai-
suutta ulkopuolista psykiatria käyttäen. Tarkoitukseen saatiin käyttää enintään 
150 000 mk lastensuojeluviraston määrärahoista Muut palkkamenot (13.4. 1 096 §). 

Huonetilojen varaaminen vajaamielisten työkotia varten. Kaupunginhallitus päätti 
kehottaa kiinteistölautakuntaa yhteistoiminnassa lastensuojeluviraston kanssa 
ryhtymään toimenpiteisiin sopivien huonetilojen hankkimiseksi 15—30 hoitopaikkaa 
käsittävää vajaamielisten työkotia varten sekä lastensuojelulautakuntaa tekemään 
tarvittaessa erillisen esityksen työkodin perustamisesta (25.8. 2 207 §). 

Syvästi vajaamielisten kuljettaminen päivähuoltoloihin. Lastensuojelulautakunta 
oikeutettiin kertomusvuoden aikana järjestämään alaistensa vajaamielisten huolto-
loiden hoidokkien kuljetus kaupunginhallituksen v. 1958 (ks. s. 214) tekemän päätök-
sen mukaisesti lastenhuoltolaitosten määrärahoja Kuljetus- ja matkakustannukset 
käyttäen ja niitä tarvittaessa ylittäen (10.3. 756 §). 

Vajaamielislaitosten valtionavut. Kaupunginhallitus päätti, ettei lastensuojelu-
lautakunnan alaisten vajaamielislaitosten kertomusvuoden valtionavun varaamista 
koskeviin sosiaaliministeriön päätöksiin haeta muutosta. Mikäli sosiaaliministeriö 
ko. valtionapujen maksattamista koskevia lopullisia päätöksiä tehdessään edelleen-
kin käyttäisi harkintaoikeuttaan muiden kuin palkka- ja vuokramenojen osalta, 
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olisi lastensuojelulautakunnan tehtävä kaupunginhallitukselle esitys muutoksen-
hausta (7.4. 1 032 §). 

Vajaamielishuoltoa koskevan tiedotuslehtisen julkaiseminen. Lastensuojelun pää-
luokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista yleisjaosto myönsi enin-
tään 70 000 mk kaupungin vajaamielishuoltoa koskevan esittelylehtisen painatta-
mista varten Rotaprint-menetelmällä 1 000 kpl:een painoksena (khn jsto 26.1. 
5 124 §). 

Huostaanotettujen lasten v:n 1959 kasvatuskustannusten korvaaminen. Kaupun-
ginhallitus päätti tyytyä sosiaaliministeriön 18.11. tekemään päätökseen huostaan-
otettujen lasten v:n 1959 kasvatuskustannusten korvaamisesta lastensuojelulauta-
kunnalle valtion varoista (15.12. 3 362 §). 

Perhelisäkustannusten korvaaminen. Asiamiestoimiston tehtäväksi annettiin 
hakea muutosta sosiaaliministeriön 8.8. tekemään päätökseen, joka koski v:n 1959 
perhelisäkustannusten korvaamista (25.8. 2 210 §). 

Päivähuoltoloiden v:n 1959 valtionapu. Kaupunginhallitus päätti, että sosiaali-
ministeriön päätökseen, joka koski päivähuoltoloiden v:n 1959 valtionapuanomusten 
hylkäämistä, ei haeta muutosta (11.2. 428 §). 

Juopuneena tavattuja nuoria koskeva tutkimus. Kaupunginhallitus oikeutti lasten-
suojelu viraston käyttämään enintään 218 000 mk lastensuojelun pääluokkaan kuu-
luvista käyttövaroistaan sosiaalihuoltajan pätevyyden omaavan tutkijan palkkaa-
miseksi 3 kk:n ajaksi ja toimistoapulaisen palkkaamiseksi 2 kk:n ajaksi juopuneena 
tavattuja nuoria koskevan tutkimuksen päättämistä varten (28. 4. 1 211 §). 

Lastenhuoltolaitoksiin sijoitettujen lasten opetus. Kaupunginhallitus päätti esit-
tää sosiaaliministeriölle, että ministeriö kiireellisesti ryhtyisi sellaisiin toimenpitei-
siin, että sen valvonnassa olevat lastenhuoltolaitokset voisivat tarvittaessa edel-
leenkin antaa laitoksiin otetuille lapsille laitosten omissa kouluissa sellaisen opetuk-
sen, mitä oppivelvollisuuslaissa edellytetään (16. 6. 1 731 §). 

Opetusministeriön 7. 9. 1959 antaman päätöksen mukaisesti kunta, jonka kansa-
koulupiiriin lapsi kuuluu, on velvollinen suorittamaan maalaiskunnalle, jonka varsi-
naisessa kansakoulussa lapsi käy, kultakin lukuvuodelta korvausta 2 000 mk. Vaik-
ka lastensuojelulautakunnan käsityksen mukaan oli muodollisesti täysin selvää, 
ettei sijoituskunnilla ollut oikeutta vaatia varsinaisen kansakoulun osalta todellisten 
kustannusten mukaista korvausta kaupungin sijoittamista lapsista, niin ei kuiten-
kaan kokonaan voitaisi sivuuttaa kohtuusnäkökohtia, joihin ao. sijoituskunnat oli-
vat viitanneet asiaa julkisuudessakin pohdittaessa. Niissä kunnissa, joihin oli saatu 
tavallista runsaammin sijoitettua kaupungin lapsia, oli opetusministeriön em.päätös 
aiheuttanut sijoitustoimintaa haittaavan ikävän mielialatekijän. Tämä voisi vastai-
suudessa saattaa perhesijoituksen voittamattomien vaikeuksien eteen. Aikaisemman 
lainsäädännön aikana annettuja koulukustannusten korvaamista koskevia maksu-
sitoumuksia ei vielä ollut lastensuojelulautakunnan toimesta irtisanottu, koska mai-
nittu toimenpide olisi aiheuttanut lisää sekaannusta asiassa. Kaupunginhallitus oli 
sitä mieltä, että kun sanottu korvauskysymys oli saatettu hallinnollisen lainkäyttö-
viranomaisen tutkittavaksi, olisi odotettava sen ratkaisuja ja toistaiseksi noudatet-
tava entistä menettelyä. Kaupunginhallitus päätti, ettei lastensuojelulautakunnan 
esitys antanut sillä kertaa aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että lautakuntaa 
kehotettaisiin noudattamaan vieraisiin kuntiin sijoittamiensa lasten kansakoulukus-
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tannusten korvaamisessa opetusministeriön kansakoululain 47 §:n 3 kohdan nojalla 
vahvistamia em. korvausperusteita (3. 11. 2 887 §). 

Uudenmaan lääninhallitus oli kehottanut kaupunginhallitusta antamaan lau-
suntonsa Pieksämäen kauppalanhallituksen anomuksesta, joka koski lastensuojelu-
lautakunnan toimesta kauppalan alueelle v. 1959 sijoitettujen lasten koulukustan-
nusten korvaamista todellisten, 18 000 mk:n suuruisten kustannusten mukaisesti ja 
että kaupunki lisäksi velvoitettaisiin antamaan sitoumus vastaavien kustannusten 
suorittamisesta kertomusvuodelta. Kaupunginhallitus päätti esittää lääninhallituk-
selle, että anomus hylättäisiin edellä selostetun päätöksen mukaisilla perusteilla 
(3. 11. 2 886 §). 

Lastensuojelulautakunnan käytössä olevien rakennusten ja maa-alueiden hallinnon 
uudelleen järjestely. Kaupunginhallitus päätti, että seuraavien kiinteistöjen hallinto 
siirretään 1. 1. 1961 lukien lastensuojelulautakunnalle: Päivölän lastenkodin raken-
nukset sekä seuraavat tilat Sipoon Massbyssä: RN:o 4482, 4484, 4 509 , 4 763 ja 4764, 
Toivoniemen entisen tyttökodin rakennukset sekä n. 124 000 m2 Lohjan Outamon 
kylän tilasta RN:o l50, Mellunkylän Bredbackan tilan päärakennus sekä n. 11 000 
m2:n suuruinen piha- ja puutarha-alue sauna- ja vajarakennuksineen, Päivähuol-
tola Vantaalan rakennukset (os. Hämeentie 159) ja siihen kuuluva n. 4 900 m2:n suu-
ruinen osa puistoaluetta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä lastensuojelu-
lautakunnan alaisten laitosten käytössä olevien kiinteistöjen hallinnon em. ajan-
kohdasta lukien kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston karttapiirrokseen n:o 
3765/Nk 33/29. 4. 1960/K.V., osat I ja II, merkittyjen kiinteistöjen osalta kartta-
piirroksen mukaiseksi. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 7. 4. tehdyssä päätök-
sessä tarkoitettuina kiinteistöjen pääoma-arvoina, joiden mukaisesti talousarviossa 
kunkin hallintokunnan menoina huomioon otettavat kiinteän käyttöomaisuuden 
korot on laskettava, on noudatettava kiinteistöluettelon mukaisia nykyarvoja, mi-
käli kaupunginhallitus ei yksityistapauksessa toisin määrää (19. 5. 1 448 §, 13. 10. 
2 675 §). 

Sofianlehdon vastaanottokoti. Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista käyttö-
varoistaan kaupunginhallitus myönsi 119 480 mk työsopimussuhteessa olevan lai-
tosapulaisen palkkaamiseksi Sofianlehdon vastaanottokotiin ajaksi 1.9.—31.12. 
Samalla kehotettiin lastenkotien johtokuntaa jättämään 1.9. lukien palkkaamatta 
8. palkkaluokkaan kuuluva leipoja ja lastensuojelulautakuntaa tutkimaan, mitä 
mahdollisuuksia olisi vastaanottokodin keittiöiden yhdistämiseen järjestelytoimis-
ton ehdottamalla tavalla (25. 8. 2 209 §). 

Vielä päätettiin vastaanottokodin yksi 18. palkkaluokkaan kuuluva osastonhoi-
tajan virka jättää vakinaisesti täyttämättä kauintaan v:n 1961 loppuun (13. 4. 
1 095 §, 29. 12. 3 459 §). 

Metsäkummun hoitokodin ent. talonmiehen asuinrakennuksen purkamista ja ai-
dan rakentamista varten tontin rajalle kaupunginhallitus myönsi 90 000 mk lasten-
suojelun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan (25. 2. 620 §). 

Hyvösen lastenkoti. Kaupunginhallitus päätti myöntää 1.04 6 mmk Hyvösen lah-
joitusrahaston varoista korjaus- ja muutostöiden suorittamista varten talossa Kot-
kankatu 14—16 kiinteistölautakunnan kirjelmässä n:o 704 esitetyn suunnitelman 
mukaisesti (30. 6. 1 859 §). 
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Oppilaskoti Toivola. Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelulautakunnan palk-
kaamaan Oppilaskoti Toivolan päivähuoltolaan 1.9. lukien toistaiseksi ja kauintaan 
kertomusvuoden loppuun työsopimussuhteessa olevan päivähuoltola-apulaisen. Va-
jaamielisten aivovauriolasten opetuksen järjestämistä varten saatiin lastenhuolto-
laitosten määrärahoista Muut palkkamenot käyttää enintään 116 000 mk. Määrä-
rahoista Kuljetus- ja matkakustannukset saatiin käyttää enintään 330 000 mk mai-
nittujen aivovauriolasten kuljetuksen järjestämistä varten (2. 6. 1 577 §). 

Oppilaskodin maataloustoiminnan lopettamisen vuoksi kaupunginhallitus ke-
hotti lastensuojelulautakuntaa irtisanomaan ohjaaja Paavo Karvian virkasuhteen 
31. 12. lukien sekä siirtämään virkasäännön 11 §:n 2) kohdan mukaisesti 9. palkka-
luokkaan kuuluvan karjanhoitajan Sanni Ritasalmen ja 10. palkkaluokkaan kuulu-
van tallimiehen Vilho Kuttilan viimeistään 1. 1. 1961 lukien lautakunnan alaiseen 
toiseen, heidän aikaisempaa virkaansa vastaavaan virkaan palkkaetuja kuitenkaan 
vähentämättä sekä, mikäli siirto ei olisi mahdollinen, eikä heitä järjestelytoimiston 
toimesta tarvittaessa suoritettavan selvittelyn perusteella myöskään voitaisi sijoit-
taa kaupungin muihin virkoihin, irtisanomaan heidän virkasuhteensa kaupunkiin 
31. 12. lukien. Samalla kaupunginhallitus päätti alustavasti merkitä v:n 1961 talous-
arvioehdotukseen lastenhuoltolaitosten tilille Tilapäiset viranhaltijat 524 760 mk:n 
lisäyksen yhden uuden 10. palkkaluokan tp. kaitsijan palkkaamiseksi oppilaskotiin 
v:n 1961 alusta (13. 10. 2 679 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelulautakunnan jä t tämään oppi-
laskodin yhden tp. ohjaajan viran vakinaisesti täy t tämät tä toistaiseksi (11. 2. 427 §). 

Oppilaskoti Toivolan venevaja päätettiin purkaa huonokuntoisena ja tarpeetto-
mana. Vajan purkamisesta oli ilmoitettava kiinteistöluettelon hoitajalle (khn jsto 
4. 8. 6 144 §). 

Yleisjaosto päätti kehottaa Oppilaskoti Toivolan johtajaa siirtämään 3 laitoksen 
lypsylehmistä maatalousosastolle, jolle myös oli siirrettävä laitoksen tarpeisiin sovel-
tumaton maatalouskalusto. Tervalammen työlaitokselle päätettiin siirtää 10 por-
sasta. Teurastamolle päätettiin myydä 3 vanhaa lehmää, 2 hevosta ja 10 joulumyyn-
tiin sopivaa porsasta (khn jsto 22. 11. 6 810 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että liikevaihtoverokonttorin päätökseen, joka koski 
Oppilaskoti Toivolan asuntolan n:o 3 rakennuskustannuksiin sisältyneen liikevaihto-
veron palauttamista, ei haettaisi muutosta (14. 1. 161 §). 

Ryttylän vastaanottokodin tp. apulaisjohtajan virka päätettiin jä t tää vakinaisesti 
täyttämättä kauintaan 31. 12. 1961 saakka, ellei kaupunginhallitus myöhemmin 
toisin päätä (7. 1. 60 §, 18. 8. 2 131 §, 29. 12. 3 469 §). 

Ryttylän vastaanottokodin käyttöä vailla oleva maatalousirtaimisto päätettiin 
myydä huutokaupalla (khn jsto 22. 3. 5 436 §). 

Outamon vastaanottokoti. Merkittiin tiedoksi, et tä sosiaaliministeriö oli vahvista-
nut Outamon vastaanottokodin rakennuspiirustukset. Kaupunginhallitus päätti ke-
hottaa yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan siitä, että henkilökunnan asuin-
rakennuksen n:o 3 pohjaratkaisu muutettaisiin ministeriön ehdottamalla tavalla. 
Rakennustyöt saatiin aloittaa viipymättä (31. 3. 971 §). 

Mellunkylän vastaanottokoti. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 29. 3. 
vahvistanut Mellunkylän vastaanottokodin piirustukset (7. 4. 1 033 §). 
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Vielä merkittiin tiedoksi, että ministeriö oli 22. 8. vahvistanut Uudenmaan läänin 
sosiaalihuollon piiritarkastajan 18. 8. tekemän päätöksen, jonka mukaan piiritarkas-
ta ja oli piirustusten perusteella hyväksynyt vastaanottokodin lapsiluvun 15:ksi 
(20. 10. 2 749 §). 

Lastensuojelulautakuntaa kehotettiin tekemään kaupunginhallitukselle esitys 
valtionavun saamiseksi Mellunkylän vastaanottokodin perustamis- ja ylläpitokus-
tannuksia varten (3. 3. 672 §). 

Yleisjaosto oikeutti Mellunkylän vastaanottokodin pitämään 20 000 mk:n suu-
ruista käteiskassaa pienehköjen ostojen suorittamista varten (khn jsto 31. 5. 5 820 §). 

Nukarin lastenkoti. Kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa hake-
maan muutosta sosiaaliministeriön 2. 3. tekemään päätökseen, joka koski Nukarin 
lastenkodin v:n 1959 valtionavun lopullista vahvistamista siltä osalta, joka koski 
v:n 1958 valtionavustuksen liikaa maksetun osan vähentämistä lastenkodin v:n 1959 
valtionavun loppuerästä (10. 3. 759 §). Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-
oikeus oli palauttanut em. asian sosiaaliministeriölle ilmoituksetta uudelleen käsitel-
täväksi, koska ministeriöllä ei ollut oikeutta kuittaukseksi katsottavilla toimen-
piteillä vähentää mainittua valtionavun erää (10. 11. 2 956 §). Ministeriö oli asiaa 
käsitellessään päättänyt maksaa kuittaukseksi katsottavalla toimenpiteellä vähen-
tämänsä em. erän lastenkodin v:n 1959 valtionavusta, mut ta samalla velvoittanut 
lastensuojelulautakunnan maksamaan takaisin v:lta 1958 ja 1959 liikaa saamansa 
valtionavut. Kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa hakemaan muu-
tosta mainittuihin päätöksiin (24. 11.3 119, 3 120 §). Myöhemmin asiaa käsiteltäessä 
kaupunginhallitus päätti valtionapuanomuksissa noudatetun joustavan käytännön 
säilyttämiseksi peruuttaa mainitut korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehdyt valituk-
set. Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä sosiaaliministeriön valtionapuasiois-
sa noudattamaan kuittausmenettelyn sillä edellytyksellä, että toimitetuista vähen-
nyksistä annettaisiin kirjallinen selvitys ja että niissä tapauksissa, jolloin vähennys-
ten perusteista syntyy erimielisyyttä ministeriön ja kaupungin viranomaisten kes-
ken, kuittausmenettelystä joka kerta sovitaan erikseen. Edelleen kaupunginhallitus 
päätti kehottaa lastensuojelu virastoa yhteistoiminnassa revisio viraston kanssa neu-
vottelemaan sosiaaliministeriön kanssa valtionapuanomusmenettelyn yksinkertais-
tamisesta (22. 12. 3 400 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti vajaamielislaitosten johtokunnan panemaan täy tän-
töön 21. 1. tekemänsä päätöksen, joka koski esityksen tekemistä sosiaaliministeriölle 
sellaisen väliaikaisen järjestelyn hyväksymiseksi, että Nukarin lastenkoti hyväksyt-
täisiin sellaiseksi vajaamielislaissa tarkoitetuksi laitokseksi, jonka valvonnassa saa-
tiin järjestää perhehoitoa. Päätös saatiin panna täytäntöön siten muutettuna, e t tä 
esitys oli tehtävä lastensuojelulautakunnalle edelleen sosiaaliministeriölle esitettä-
väksi (28. 1. 273 §, 2. 6. 1 579 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa rakennusviraston jatkamaan Nukarin las-
tenkodin syväkaivon poraustöitä aina 500 m:n syvyyteen saakka yleisten töiden 
lautakunnan käytössä olevilla määrärahoilla sekä ilmoittaa lautakunnalle myöntä-
vänsä tarvittavan lisämäärärahan, jos kaivosta enintään 500 m:n syvyydestä saa-
taisiin 1 000 litraa vettä tunnissa (28. 4. 1 210 §). Kun urakoitsijaliike ei ollut ryhty-
nyt jatkamaan mainittua työtä, kaupunginhallitus päätti muuttaen em. päätöstään 
kehottaa yleisten töiden lautakuntaa laadituttamaan uudet suunnitelmat ko. vesi-
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kysymyksen ratkaisemiseksi lautakunnan esittämällä tavalla. Samalla kaupungin-
hallitus oikeutti kiinteistöviraston yhteistoiminnassa rakennusviraston kanssa neu-
vottelemaan kaivoa varten mahdollisesti tarvittavan maa-alueen hankkimisesta 
(10. 11. 2 958 §). 

Lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista kaupunginhallituksen käyttövaroista 
myönnettiin 150 000 mk Nukarin lastenkodin vedenpuhdistuslaitteiden kunnossa-
pitämistä varten (13. 4. 1 094 §). 

Päivähuoltola Vantaata. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli varannut 
Päivähuoltola Vantaalan perustamismenoja varten 1/3 perustamiskustannuksista, 
eli enintään 3.3 85 mmk (17. 3. 834 §). Sittemmin ministeriö oli vielä ilmoittanut 
päättäneensä maksattaa v:n 1959 loppuun mennessä aiheutuneista perustamiskus-
tannuksista 2.83 4 mmk (5. 5. 1 296 §). 

Kiinteistöjen pääluokkaan kuuluvista määrärahoista Lasten- ja koulukodit sekä 
vastaanotto- ammattioppilaskodit kaupunginhallitus myönsi enintään 880 000 mk 
Päivähuoltola Vantaalan korjaustöiden loppuun suorittamista varten (27. 5. 1 529§). 

Lastensuoj elun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 350 000 mk leikkivälineiden hankkimiseksi päivähuoltolan ulkoilutiloja var-
ten, laitoksen alueen aitaamista sekä alueen tasoitustöitä varten (7. 7. 1 939 §). 

Oppilaskoti Toivolan päivähuoltola. Opettaja Annikki Korennon valitettua vajaa-
mielislaitosten johtokunnan päätöksestä, jonka perusteella hänet oli siirretty Oppi-
laskoti Toivolan päivähuoltolan ohjaajan tehtäviin kaupunginhallitus päätti hylätä 
valituksen ja kehottaa samalla lastensuojelu virastoa suorittamaan opettaja Koren-
nolle virkasäännön 11 §:n 2) kohdan mukaisesti henkilökohtaisena palkanlisänä 21. 
ja 18. palkkaluokkien välisen erotuksen sinä aikana, jolloin tämä hoitaa oppilaskodin 
päivähuoltolan tp. ohjaajan tehtäviä (20. 10. 2 751 §). Asianomaisen valitettua pää-
töksestä lääninhallitukselle kaupunginhallitus päätti annettavassa selityksessään 
esittää valituksen hylättäväksi (1. 12. 3 194 §). 

Oppilaskoti Toivolan päivähuoltolalle myönnettiin oikeus pitää 20 000 mk:n suu-
ruista käteiskassaa (khn jsto 4. 10. 6 493 §). 

Kaupunginhallitus kehotti kiinteistölautakuntaa yhteistoiminnassa lastensuo-
jelulautakunnan kanssa tutkimaan mahdollisuuksia sekä tarvittaessa ryhtymään 
toimenpiteisiin tarpeellisten huonetilojen hankkimiseksi päivähuoltolaa varten suun-
nitteilla olevan vajaamielisten työkodin yhteydestä (29. 9. 2 534 §). Sittemmin kau-
punginhallitus myönsi lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan 
750 000 mk Pyhtääntie 1 :stä päivähuoltolaa varten vuokratuissa huonetiloissa suori-
tettavien muutos- ja korjaustöiden maksamiseen. Samalla kaupunginhallitus kehotti 
lastensuoj elulautakuntaa ensi tilassa toimittamaan kaupunginhallitukselle tarpeelli-
set selvitykset päivähuoltolan siirtämisluvan samoin kuin siirtämiseen liittyvien pe-
rustamiskustannuksia koskevan valtionavun anomiseksi sosiaaliministeriöltä (8. 12. 
3 259 §). 

Käpylän työkoti. Kaupunginhallitus päätti kehottaa lastensuojelu virastoa ryh-
tymään valmistaviin toimenpiteisiin Käpylän työkodin toiminnan osittaiseksi aloit-
tamiseksi kertomusvuoden aikana. Kaupunginhallitus myönsi 1 489 945 mk työ-
kodin perustamisesta ja toiminnan aloittamisesta aiheutuvia kustannuksia varten, 
mihin määrärahaan sisältyi 23. palkkaluokan peruspalkkaa vastaavalla palkalla työ-
sopimussuhteeseen palkattavan johtajan samoin kuin 15. palkkaluokan peruspalkan 
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mukaan palkattavan työmestarin ja 7. palkkaluokan peruspalkan mukaan palkatta-
van päivähuoltola-apulaisen palkkaamiseen kertomusvuonna tarvittavat varat sekä 
750 000 mk:n määräraha työkodissa tarvittavan kaluston ja välineistön sekä yhden 
puhelimen hankkimista varten. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lasten-
suojelu virastoa huolehtimaan yhden aterian antamisesta päivittäin työkodin hoi-
dokeille sekä pidättäytymään uutteruusrahan maksamisesta (1. 12. 3 192 §). 

Rinnekoti. Kaupunginhallitus päätti kehottaa rahatoimistoa suorittamaan Rin-
nekoti-Säätiölle 24 mmk tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan tar-
koitusta varten merkitystä määrärahasta Rinnekodin laajennustyön rahoittamiseen 
200 hoitopaikan osalta (18. 2. 541 §). Rinnekodin hoitopaikkojen varaamisesta osa-
rahoitusta vastaan käytäviin neuvotteluihin oli kaupungin edustajaksi määrät ty 
toim.joht. Arvi Heiskanen (khn jsto 14. 6. 5 897 §). 

Rinnekoti-Säätiön rakennussuunnitelmia koskeva ilmoitus merkittiin tiedoksi 
(3. 11. 2 882 §). 

Suomen Pelastusarmeijan säätiön omistamassa Koivurinteen lastenkodissa suori-
tettavien korjaustöiden kustannuksia varten kaupunginhallitus myönsi 400 000 mk 
lastensuojelun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan (18. 8. 2 132 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus kehotti rahatoimistoa irtisanomaan Vanhojen 
Huolto -nimiselle yhdistykselle Tukholman avun varoista v. 1952 myönnetystä lai-
nasta takaisin maksamatta olevan määrän 3 823 598 mk maksettavaksi viimeistään 
31. 12. Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää Tukholman avun varoista Vanho-
jen Huolto -yhdistykselle 3 823 598 mk:n määräisen avustuksen em. velan maksa-
miseksi kokonaisuudessaan kaupungille sekä Suomen Lastenhoitoyhdistykselle 
2 mmk:n avustuksen Stenbäckinkatu 7:ssä sijaitsevan, yhdistyksen omistaman 
lastenkodin yhteyteen perustettavan nuorisokodin rakennuskustannusten suoritta-
mista varten, mikä avustus saatiin suorittaa yhdistykselle viipymättä sen jälkeen, 
kun nuorisokodin rakennustyöt oli aloitettu (15. 12. 3 355 §). 

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimisto. Kaupunginhallitus päätti suostua siihen, että oikeusaputoi-
mistoon 1. 1. 1961 perustettavaan notaarin virkaan saatiin sitä haettavaksi julista-
matta ottaa tp. notaari Alma Lindegren sekä 12. palkkaluokan toimistoapulaisen 
virkaan tp. toim.apul. Eeva Nissinen (17. 11. 3 003, 3 004 §). 

Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton toimiston ilmoitus kunnallisten oikeusapu-
toimistojen virkalähetysoikeutta koskevan anomuksen hylkäämisestä (17. 3. 816 §). 

Työnvälitystoimisto. Kaupunginhallitus päätti myöntää 273 040 mk erinäisiin 
hallintomenoihin kuuluvista ao. määrärahoista 16. palkkaluokkaan kuuluvan työ-
maiden tarkastajan palkkaamista varten ajaksi 1. 7.—31. 12. (30. 6. 1 860 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa työnvälityslautakuntaa irtisanomaan työn-
välitystoimiston viisi osastonhoitajaa, yhden apulaisosastonhoitajan ja yhden toi-
mentajan virkasuhteet kaupunkiin päättymään 31. 12. Järjestelytoimistoa kehotet-
tiin laatimaan yksityiskohtainen esitys niiden muiden toimiston palveluksessa ole-
vien viranhaltijoiden sijoittamisesta, jotka työnvälitystoimiston muuttamisen joh-
dosta valtion virastoksi oli pyrittävä sijoittamaan kaupungin toisiin virkoihin 
(13. 10. 2 677 §). 
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