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tusneuvos Ensio Salosen sekä, jos tarvittaisiin myös säätiön lainopillisen asiamiehen 
(khn jsto 12.9. 6 497 §, 3.10. 6 631 §). 

Neuvottelijat olivat myöhemmin ilmoittaneet, että kaupungin tekemä ehdotus 
voitaisiin toteuttaa, jos uuden allergiasairaalan omistus- ja hallinta siirrettäisiin 
Allergiatutkimussäätiöltä kuntainliitolle. Säätiön hallitus oli ilmoittanut ryhtyvänsä 
asian vaatimiin toimenpiteisiin paikkojen siirtämiseksi perustettavalle kuntain-
liitolle. Hoitopaikkasopimusten muuttamista koskevat neuvottelut oli siis katsottava 
rauenneiksi, koska asia hoidettaisiin kuntainliittojärjestelyjen pohjalta ja myöskin 
entinen sopimus jäisi toistaiseksi voimaan (16.11. 3 209 §). 

Uudesta allergiasairaalasta paikkoja varanneiden kuntien yhteiseen neuvottelu-
tilaisuuteen valittiin kaupungin edustajiksi sairaalalautakunnan puh.joht. Erkki 
Leikola ja sairaalatoimen toim.joht. Reino Oksanen (khn jsto 14.11. 6 903 §). 

Helsinkiläisten vanhusten poliklinikan ylläpitäminen. Kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa sairaalalautakunnan tekemään Societas Gerontologica Fennica -nimisen 
yhdistyksen kanssa sopimuksen edelleen kertomusvuodeksi helsinkiläisten vanhus-
ten poliklinikan ylläpitämisestä Työterveyslaitoksella. Kustannusten suorittamiseen 
saatiin käyttää sairaanhoitomenoihin tarkoitusta varten varattua määrärahaa 
(9.3. 760 §). _ 

Paikallismiraalain Liiton jäsenmaksun suorittamista varten kertomusvuonna 
yleisjaosto myönsi 100 000 mk kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista (khn 
jsto 10.10. 6 677 §). 

6. Huoltotointa koskevat asiat 

Varsinainen huoltotoimi 

Apulaislääkärinvirkojen palkkauksen järjestely, ks. sairaalat. 
Koskelan sairaskodin, Kustaankartanon vanhainkodin ja sairaaloiden vaatehuolto-

henkilökunnan virkojen järjestely. Kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltolauta-
kuntaa ja sairaalalautakuntaa toistaiseksi pidättäytymään täyttämästä avoimeksi 
tulevia alaistensa laitosten vaatehuoltohenkilökuntaan kuuluvien virkoja sekä teke-
mään kaupunginhallitukselle järjestelytoimiston 30.9.1960 laatiman tutkimuksen 
edellyttämät esitykset vapaiksi jäävien virkojen lakkauttamisesta ja muista tarvit-
tavista virkojen järjestelyistä kunkin laitoksen osalta viipymättä sen jälkeen, 
kun henkilökunnan puhtaan pyykin lajittelu on siirretty keskuspesulan hoidetta-
vaksi. Järjestelytoimistoa kehotettiin edelleen seuraamaan vaatehuoltohenkilö-
kunnan tarvetta sairaaloissa ja huoltolautakunnan alaisissa laitoksissa sekä tarvit-
taessa tekemään kaupunginhallitukselle esitys tarpeellisiksi katsottavista toimen-
piteistä. Keskuspesulaa kehotettiin ilmoittamaan järjestelytoimistolle henkilökun-
nan puhtaan pyykin lajittelun siirtymisestä em. laitoksilta keskuspesulan hoidetta-
vaksi (9.2. 439 §). 

Huoltolaitosten keittiössä kötitalousharjoittelijoina toimiville Helsingin kotitalous-
opettajaopiston opettajakurssin oppilaille päättettiin suorittaa 12 700 mk:n kuu-
kausipalkkio, johon sisältyi 6 000 mk:n korvaus ruoasta (9.2. 440 §). 

Vanhusten huoltolaitosten hoito- ja poliklinikkamaksujen ulosmittaaminen. Kau-
punginhallitus päätti esittää sisäasiainministeriölle, että ministeriö eräiden sairaan-
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hoito- ja synnytyslaitosten sairaalamaksujen ulosmittaamisesta v. 1951 annetun 
asetuksen nojalla myöntäisi huoltolautakunnan alaisille vanhusten huoltolaitoksille 
huoltolaitosten sairasosastojen samoin kuin Koskelan sairaskodin poliklinikkayhdis-
telmän osalta oikeuden laitoksille tulevien hoito- ja poliklinikkamaksujen ulosmit-
taamiseen ilman tuomiota tai päätöstä (28.12. 3 650 §). 

Huoltovirasto. Kaupunginhallituksen myönnettyä huoltoviraston I apul. joht. 
Yrjö Salolle anomuksesta eron virastaan 1.5. lukien, virkaan valittiin fil. maist. 
Eero Haapasalo tavanmukaisilla ehdoilla 1.9. lukien (18.5. 1 499 §, 30.8. 2 440 §). 
Viraston 30. palkkaluokan sihteerin virkaan valittiin 1.12. lukien varat. Usko Tiai-
nen (16.11. 3 208 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti huoltoviraston palkkaamaan 6. huoltotoi-
miston toimistopäällikön tehtäviä varten entisen 22. palkkaluokkaan kuuluvan 
tilapäisen kanslianesimiehen sijasta tilapäisen toimistoesimiehen 23. palkkaluokan 
mukaisilla palkkaeduilla, mitkä palkkaedut huoltovirasto oikeutettiin suorittamaan 
takautuvasti kertomusvuoden alusta lukien ko. toimiston päällikkönä toimineelle 
viranhaltijalle (16.3. 839 §). 

Kaupunginhallitus myönsi yleisistä käyttövaroistaan 700 000 mk enintään 5 
tilapäisen toimistoapulaisen palkkaamiseksi huoltovirastoon 20.2.—9.6. väliseksi 
ajaksi keskimäärin 35 000 mk:n suuruisella palkalla. Huoltovirastoa kehotettiin 
yhteistoiminnassa järjestelytoimiston kanssa suorittamaan tutkimus viraston asia-
miesosaston toimistotöiden yksinkertaistamiseksi ja vähentämiseksi sekä mahdolli-
sesti uudelleen järjestämiseksi ja tekemään aikanaan kaupunginhallitukselle asiaa 
koskevat, tarpeelliseksi katsomansa esitykset (16.2. 506 §). 

Vielä kaupunginhallitus oikeutti huoltolautakunnan nimittämään virkoja haet-
tavaksi julistamatta huoltovirastoon 1.1. 1962 perustettaviin kahteen 21. palkkaluo-
kan toimistoesimiehen virkaan, seitsemään 20. palkkaluokan huoltotarkastajan vir-
kaan, kahteen 16. palkkaluokan huoltosisaren virkaan, yhteen 16. palkkaluokan toi-
mentajan virkaan, yhteen 14. palkkaluokan kassanhoitajan virkaan, kahteen 12. 
palkkaluokan toimistoapulaisen virkaan ja neljään 11. palkkaluokan toimistoapulai-
sen virkaan tehtäviä aikaisemmin hoitaneet tilapäiset viranhaltijat, toimistovirkoi-
hin nimitettävät kuitenkin sillä ehdolla, että he vuoden kuluessa virkaan ottamisesta 
suorittavat koulutustoimikunnan tarpeelliseksi katsoman toimistoteknillisen kurssin 
sekä saman ajan kuluessa esittävät huoltolautakunnan tarpeelliseksi harkitsemissa 
tapauksissa selvityksen riittävästä konekirjoitustaidostaan (23. 11.3 293 §). 

Huoltovirastolle myönnettiin oikeus suorittaa kertomusvuoden alusta viraston 
vahtimestareille palkkiona haasteiden ja kirjallisten tiedoksiantojen toimittamisesta 
300 mk Kantakaupungin alueella ja 400 mk Esikaupunkialueilla kutakin laillisesti toi-
mitettua haastetta ja tiedoksiantoa kohden sillä edellytyksellä, ettei tiedoksi antoon 
käytetystä ajasta sanotun palkkion lisäksi suoriteta pyhä- ja ylityökorvauksia (13. 4. 
1 105 §). 

Eräälle viraston autonkuljettaja-vahtimestarille päätettiin v. 1962 suorittaa 
5 000 mk:n palkkio kuukaudessa virka-ajan ulkopuolella tapahtuvasta viraston pa-
kettiauton huollosta (khn jsto 5. 12. 7 047 §). 

Kodinhoitajat. Kaupunginhallitus oikeutti huoltolautakunnan suorittamaan ta-
kautuvasti kertomusvuoden alusta lukien niille tilapäisille kodinhoitajille, joilla ei 
ole ikälisiä, 255 mk kuukaudessa erityisenä palkanlisänä ja vastaisuudessakin palkka-
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lautakunnan kulloinkin tarvittaessa vahvistaman erotuksen, jolla kaupungin tilapäi-
sille kodinhoitajille suoritettava palkkaus alittaa kunnallisista kodinhoitajista anne-
tussa laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä määritellyn vähimmäispalkan 
(28. 12. 3 618 §). 

Sairaaloissa työskenteleville kodinhoitajille kaupungin varoista suoritettava 
ateriakorvaus vahvistettiin 105 mk:ksi aterialta 1. 4. lukien (12. 5. 1 439 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääninhallituksen 18. 11. 1960 antamaan pää-
tökseen huolto viraston palveluksessa olleiden kodinhoitajien saamista ateriakor-
vauksista v. 1953—1958 pidättämättä jätettyjä ennakkoveroja, kaupungin puolesta 
suorittamatta jätettyjä työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksuja ynnä veron-
lisäyksiä koskevassa asiassa. Maksettavaksi määrätyt veronlisäykset jäisivät asian 
laatuun katsoen kaupungin vahingoksi, eikä niiden johdosta ryhdyttäisi toimenpitei-
siin ennakkopidätysasioita hoitaneita viranhaltijoita vastaan. Samalla kaupungin-
hallitus kehotti asiamiestoimistoa hankkimaan keskusverolautakunnalta verotuslain 
69 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon kodinhoitajien ateriamaksujen suhteen nouda-
tettavasta ennakkoperintämenettelystä (23. 2. 596 §). Keskusverolautakunta oli sit-
temmin ilmoittanut, ettei siitä ateriaetuudesta, jonka kunnallinen kodinhoitaja toi-
mipaikassaan saa, ollut toimitettava ennakkopidätystä, sen sijaan siitä ateriakor-
vauksesta, joka suoritetaan rahassa, on toimitettava ennakkopidätys. Ko. päätöstä 
saatiin noudattaa sen saatua lainvoiman, kuitenkin enintään v:n 1962 loppuun. Kau-
punginhallitus päätti merkitä päätöksen tiedoksi ja tyytyä siihen (12. 5. 1 430 §). 

Huoltotoimen toimitusjohtajan pyydettyä ohjeita kodinhoitajilta v. 1953—1958 
pidättämättä jääneiden ennakkoverojen takaisin perimisestä, kaupunginhallitus 
päätti, että kodinhoitajien ateriakorvauksista em. aikana pidättämättä jääneitä, 
kaupungin sittemmin suorittamia ennakkoveroja ei ollut perittävä kaupungille ta-
kaisin ao. kodinhoitajilta. Samalla kaupunginhallitus kehotti asiamiestoimistoa ano-
maan verolautakunnalta maksuvelvollisuuden poistamista kaupungin ko. ateriakor-
vauksista maksamille ennakkoveroille sekä maksettujen ennakkoverojen palautta-
mista siltä osin kuin kodinhoitajia on em. ateriakorvauksista jälki verotettu (25. 5. 
1 583 §). 

Sittemmin kaupunginhallitus vielä päätti, että kodinhoitajien ateriakorvauksista 
ko. vuosilta huoltoviraston kassa- ja tilitoimiston toimesta ennen 1.1. 1960 asian-
omaisilta pidätettyjä ennakkoveroja ei ole suoritettava kodinhoitajille takaisin 
(30. 11. 3 371 §). 

Sekalaisten tulojen poistoja ja palautuksia varten merkityistä määrärahoista kau-
punginhallitus myönsi 423 126 mk kaupunginhallituksen v. 1960 (ks. s. 238) tekemän 
päätöksen mukaisesti kodinhoitajilta 1. 4. 1958 lukien liikaa perittyjen vuokrien suo-
rittamiseksi takaisin niille kodinhoitajille, joille lautakunta on osoittanut virka-asun-
n o n ^ . 4. 1 108 §). 

Huoltotoimistot. Yleisjaosto päätti myöntää enintään 150 000 mk huoltoviraston 
käytettäväksi niiden muuttokustannusten suorittamista varten, jotka olivat aiheu-
tuneet viraston alkoholisti- ja irtolaishuoltotoimiston, työhuoltotoimiston sekä ko-
dinhoitotoimiston muuttamisesta uusiin, Hämeentie 31 :ssä sijaitseviin huonetiloihin 
(khn jsto 5. 12. 7 050 §). 

Kaupunginhallitus kehotti satamalautakuntaa luovuttamaan Katajanokalla Lin-
nankadun varrella olevan huoltorakennuksen III kerroksesta n. 240 m2:n suuruisen 
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toimistohuoneiston sekä siihen kuuluvan, porraskäytävässä olevan työnjohtajien 
WC:n ja toimistohuoneiston vieressä olevan, n. 16 m2:n suuruisen keittäjän asuinhuo-
neen, sitten kun huoneisto olisi vapautunut, huoltolautakunnan käyttöön 6. huolto-
toimistoa varten kaupunginhallituksen v. 1960 tekemän päätöksen mukaisesti lasket-
tavaa tilitysvuokraa vastaan. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin suorittamaan em. 
huonetiloissa huoltoviraston välttämättömiksi esittämät muutos- ja korjaustyöt sekä 
kiireellisesti osoittamaan em. asuinhuoneessa asuvalle keittäjälle uusi asunto huo-
neen vapauttamiseksi huoltotoimiston käyttöön. Huoltolautakuntaa kehotettiin 
muuttamaan 6. huoltotoimisto satamalaitoksen huoltorakennuksen em. huonetiloi-
hin Katajanokalla heti, kun välttämättömimmät muutostyöt oli tehty ja luovutta-
maan 6. huoltotoimiston Unioninkatu 43:ssa oleva entinen huoneisto kiinteistölauta-
kunnan käyttöön. Huonetiloissa suoritettavia korjaustöitä varten kaupunginhallitus 
myönsi 830 000 mk (9. 2. 444 §, 20. 4. 1 203 §, khn jsto 11. 4. 5 613 §). 

Kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä v:n 1962 talousarvioehdotukseensa 
1.7 mmk:n suuruisen määrärahan hissin hankkimiseksi Malmille rakennettavaan po-
liisitaloon huoltoviraston toimistoa varten sekä kehottaa kiinteistövirastoa ryhty-
mään alustaviin toimenpiteisiin hissin asentamiseksi jo rakennusvaiheen aikana 
(12. 10. 2 849 §). 

Vahingonkorvaus. Yleisjaosto myönsi 6 900 mk huoltolautakunnan hallintojaos-
ton käytettäväksi korvauksen suorittamista varten eräälle toimistoapulaiselle työ-
tapaturman johdosta särkyneiden silmälasien korvaamiseksi (khn jsto 10. 10. 
6 674 §). 

Eräiden varojen poistaminen tileistä. Kaupunginhallitus päätti myöntää 245 535 
mk 2. huoltotoimiston kassanhoitajalta v. 1950 ryöstettyjen varojen poistamiseksi 
tileistä (19. 1. 210 §). 

Aina Katariina Kokon kuolinpesän varoista päätettiin käyttää 34 000 mk 50 vuo-
den sopimuksen tekemistä varten Aina Katariina Kokon haudan hoitamiseksi (khn 
jsto 28. 11. 6 998 §). 

Koskelan sairaskoti. Merkittiin tiedoksi huoltolaitosten johtokunnan ilmoitus, 
että Koskelan sairaskodin kirurginen osasto ja sisätautien osasto oli hyväksytty eri-
koistumissairaalaksi kertomusvuoden alusta lukien, edellyttäen että kouluttajina 
toimivat vastaavasti prof. Sven Rehnberg ja tri Lars Tötterman (5. 10. 2 779 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Koskelan sairaskodin uuden keskusraken-
nuksen kirurgisten osastojen lääkäripäivystyksen 16. 6. lukien puhelinpäivystyksenä 
siten, että siitä vuoron perään huolehtivat sanotun osaston osasto- ja apulaislääkärit 
yksi kerrallaan. Päivystyskorvaus on suoritettava 16. 6.—30. 6. väliseltä ajalta kau-
punginvaltuuston v. 1946 vahvistamien päivystysmääräysten 3)c kohdan mukaisesti 
ja 1.7. lukien kaupunginvaltuuston kertomusvuonna (ks. s. 33) hyväksymän IX) 
c kohdan mukaisesti käyttäen tarkoitukseen laitoksen määrärahoja Viranhaltijain 
sunnuntai- ja ylityö- sekä päivystyskorvaukset. Samalla kaupunginhallitus kehotti 
palkkalautakuntaa ratkaisemaan, kuinka suuresta osasta 16. 6.—30. 6. välisenä ai-
kana suoritetusta varallaolosta on suoritettava korvaus (23. 11.3 288 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että sairaskodin leikkausosastolla saatiin vii-
pymättä aloittaa sairaanhoitajien päivystystyö siten, että kaksi sairaanhoitajaa suo-
rittaa samanaikaisesti kaupunginvaltuuston v. 1946 hyväksymien päivystysohjeiden 
2) c kohdan mukaista varallaoloa arkipäivisin 16 tuntia sekä sunnuntai- ja pyhäpäi-
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visin 24 tuntia. Samalla kaupunginhallitus päätti, että sanotulla osastolla saatiin tar-
peen mukaan supistaa sairaanhoitajien varsinaiset työvuorot siten, että ne ovat tal-
visaikana 120—125 tuntia ja kesäaikana 130—134 tuntia kolmen viikon aikana, jol-
loin työtunti vajaus täytetään varallaolotunneilla (21. 12. 3 593 §). 

Koskelan sairaskodin 16. palkkaluokan tp. hammaslääkärin työaika vahvistet-
tiin virkasäännön 19 §:n nojalla 1. 5. lukien 9 tunniksi viikossa (25. 5. 1 576 §). 

Sairaskodin tp. farmaseutille päätettiin 1. 12. lukien suorittaa 18. palkkaluokan 
mukaiset palkkaedut (30. 11.3 358 §) ja tilapäisen kemistin virka korottaa 32. palk-
kaluokkaan (14. 9. 2 555 §). 

Eräiden viranhaltijain työajan lyhentämisen johdosta kaupunginhallitus oikeutti 
huoltolaitosten johtokunnan tarpeen vaatiessa palkkaamaan 1. 10. lukien Koskelan 
sairaskotiin seuraavat tilapäiset viranhaltijat (palkkaluokka merkitty sulkuihin vi-
ran nimikkeen jälkeen): neljä sairaanhoitajaa (15), yhdeksän hoitajaa (13), kolme 
hoitoapulaista (8) ja keittiöapulainen (8) (21. 9. 2 635 §). 

Kaupunginhallitus oli alistanut tutkittavakseen huoltolaitosten johtokunnan 
23. 2. tekemän päätöksen, joka koski Eeva Kaukion nimittämistä sairaskodin 15. 
palkkaluokan mukaan palkattavaksi tp. sairaanhoitajaksi. Päätös hyväksyttiin pan-
tavaksi täytäntöön siten, että nimittäminen olisi voimassa 1. 4. lukien toistaiseksi, 
kauintaan kuitenkin kertomusvuoden loppuun (2. 3. 645 §, 23. 3. 924 §). 

Koskelan sairaskodin osastoille 1. 4. jälkeen palkattaville neljälle tp. kylvettäjälle 
päätettiin suorittaa 9. palkkaluokan mukaiset palkkaedut (30. 3. 987 §). 

Eräälle sairaskodin toimistoapulaiselle myönnettiin tarpeen vaatiessa oikeus suo-
rittaa ylitöitä yhteensä enintään 300 tuntia (khn jsto 19. 9. 6 547 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolautakunnan kokeilutarkoituksessa aloitta-
maan sairaskodin U-rakennuksen I kerroksen pohjoissiivessä lautakunnan ehdotta-
man päivähoitotoiminnan kuitenkin siten, että päivähoito-osastolle saatiin ottaa 
tutkimukseen ja hoitoon vain sellaisia, yleensä 65 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka 
saavat huoltoapua tai jotka on katsottava huoltoapuun oikeutetuiksi sanotun hoi-
don osalta. Samalla lautakuntaa kehotettiin antamaan kaupunginhallitukselle 30. 8. 
1962 mennessä selostus ko. toiminnasta saaduista kokemuksista sekä, mikäli sanottu 
toiminta osoittautuu tarkoituksenmukaiseksi, samalla tekemään yksityiskohtainen 
ehdotus sen jatkamisesta (16. 11. 3 213 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että sairaanhoitajakoulun perusjakson aikana tapah-
tuva käytännöllinen harjoittelu saatiin siirtää Marian ja Kivelän sairaaloista Koske-
lan sairaskodissa tapahtuvaksi ja että koulun oppilaille myönnetään sanottuna aika-
na oikeus aterioida sairaskodin ruokasalissa oppilaiden aterialipukkeita vastaan 
(8. 6. 1 819 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti Koskelan sairaskodin, Kustaankartanon vanhainko-
din, Tervalammen työlaitoksen ja laitoshuoltotoimiston käyttämään perimiään 
maksuja menojensa suorittamiseen tilisäännön 38 §:n 4 momentissa määrätyllä tili-
tysvelvollisuudella (30. 11. 3 356 §). 

Koskelan sairaskoti oikeutettiin myymään huoltolaitosten johtokunnan määrää-
mällä tavalla Käpylän paloaseman päivystysvuorossa olevalle miehistölle sen päivit-
täin tarvitsemat ateriat. Korvauksen perimisessä oli sovellettava luontoisetusäännön 
22 §:n 3 kohdan määräyksiä (9. 2. 441 §). 

Yleis jaosto päätti ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään sitä vastaan, että Koskelan sai-
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raskodin kirkkoon hankittaisiin n. 65 000 mk maksava messukasukka Käsityön 
ystävät -nimisestä liikkeestä (khn jsto 28. 2. 5 364 §). 

Auroran sairaalan Lundia-merkkinen respiraattori päätettiin luovuttaa Koskelan 
sairaskodin käyttöön toistaiseksi ja kauintaan siihen saakka, kunnes Auroran sairaala 
tarvitsisi laitteen omaan käyttöönsä (khn jsto 11. 12. 7 090 §). 

Eräät Koskelan sairaskodin vanhat puuntyöstökoneet päätettiin poistaa käy-
töstä ja myydä enimmän tarjoavalle. Samalla päätettiin sairaskodin käyttöön hank-
kia Arduino-merkkinen puuntyöstökone, sorvi sekä pyörö- ja vannesahat muita ka-
lustonhankintoja vastaavasti supistaen (khn jsto 7. 3. 5 403, 5 404 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat sairaskodin 
H-rakennuksen muutostyön 13. 12. 1960 päivätyt pääpiirustukset n:o 1—3 (3. 8. 
2 208 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolautakunnan väliaikaisesti ylittämään tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan huoltolautakunnan hallinnassa ole-
vien rakennusten perusparannustöitä varten merkittyä määrärahaa enintään 524 000 
mk H-rakennuksen I kerroksen kunnostamista varten hoidokkiosastoksi (21.6. 
1 951 §, 28. 12. 3 652 §). Sosiaaliministeriö oli 24. 3. hyväksynyt osaston 16-paikkai-
seksi (20.4. 1 194 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, uuden 
D-rakennuksen 30. 1. päivätyt pääpiirustukset n:o 1-6. Sosiaaliministeriö hyväksyi 
ne 25. 4. (23. 3. 925 §, 12. 5. 1 433 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 3. 1. hyväksynyt suunnitelman, jon-
ka mukaan E-rakennus käyttämättömäksi jääneenä luovutettaisiin mieshoidokkien 
työtoimintaa varten (12. 1. 99 §). 

Samaten ministeriö oli hyväksynyt esityksen, että G-rakennuksen pohjakerrok-
sessa oleviin, vanhan poliklinikan käytöstä vapautuviin huonetiloihin avattaisiin 
24-paikkainen, väliaikainen huollettavien osasto. Uudenmaan läänin sosiaalihuollon 
piiritarkastaja hyväksyi sittemmin osaston käyttöön otettavaksi (20.4. 1 194 §, 
28.9. 2 709 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan asennuttamaan Koske-
lan sairaskodin keskusrakennuksen tislauskeskukseen automaattisen vedenpehmen-
nyslaitteen sekä suorittamaan lisätyöstä aiheutuvat, enintään 168 000 mk:aan nouse-
vat kustannukset. Edelleen kaupunginhallitus oikeutti rakennusviraston suoritta-
maan v:n 1960 talousarvioon ko. rakennusta varten varatusta määrärahasta arkkit. 
Jonas Cedercreutzille ja sisustusarkkit. Lasse Ollinkarille mainitun keskusrakennuk-
sen sisustussuunnittelusta Suomen Arkkitehtiliiton vahvistamien arkkitehtipalkkioi-
den mukaisen palkkion. Vielä merkittiin tiedoksi, että Uudenmaan läänin sosiaali-
huollon piiritarkastaja oli hyväksynyt rakennuksen käyttöön otettavaksi (19. 1. 
208 §, 26. 1.299 §, 15. 6. 1 877 §). 

Yleisjaosto päätti, että piispantarkastuksen yhteydessä 16., 18. ja 25. 3. saatiin 
piispa Simojoelle seurueineen järjestää tilaisuus ruokailla sekä Koskelan sairaskodin 
että Kustaankartanon vanhainkodin henkilökunnan ruokasalissa sekä osallistua 
Torpan vanhainkodissa sen potilaille ja henkilökunnalle järjestettävään kahvitilai-
suuteen (khn jsto 14. 3. 5 452 §). 

Merkittiin tiedoksi, että raastuvanoikeus oli päätöksellään 26. 4. jättänyt silleen 
Vesa Teräsliekkiä koskevan syytteen, joka koski häiriön ja vahingon aiheuttamista 
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Koskelan sairaskodissa, koska asianomainen oli todettu mielisairauden vuoksi syyn-
takeettomaksi (14. 12. 3 512 §, v:n 1960 kert. s. 241). 

Hirvihaaran vanhainkoti. Yleis jaosto oikeutti Koskelan sairaskodin johtajan os-
tamaan Hirvihaaran vanhainkotiin 60 000 mk:n arvoisen hevosen kiinteistöviraston 
maatalousosastolta, muita hankintoja vastaavasti supistaen ja poistamaan tapatur-
maisesti kuolleen Ellan Lento -nimisen hevosen irtaimistoluettelosta (khn jsto 2. 5. 
5 768 §, 15. 8. 6 356 §). 

Tervalammen työlaitoksen lääkärin palkkio vahvistettiin 1. 5. lukien 30 000 mk:ksi 
kuukaudessa ja työaika 4 tunniksi viikossa (3. 8. 2 190 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Tervalammen työlaitoksen eräiden 
rakennuskustannusten valtionapua koskevan sosiaaliministeriön hyväksymisen ja 
tyytyä siihen (27. 4. 1 271 §). 

Työlaitoksen vanha muonamiehenasunto n:o VIII päätettiin purkaa sekä käyttää 
puuosat polttopuuna ja kattotiilet laitoksen muiden rakennusten kattojen korjaami-
seen (khn jsto 3. 1. 5 027 §). 

Työlaitoksen 25-vuotta kestäneen toiminnan johdosta yleis jaosto oikeutti huolto-
lautakunnan järjestämään laitoksessa tiedotustilaisuuden 28. 4., johon lautakunnan 
harkinnan mukaan saatiin kutsua kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, eräi-
den valtion ja kaupungin virastojen ja laitosten sekä lehdistön edustajia ja huolehti-
maan heidän edestakaisesta kuljetuksestaan. Tarjoilun ja ohjelman järjestämistä 
varten myönnettiin 100 000 mk (khn jsto 22. 2. 5 329 §). 

Kustaankartanon vanhainkoti. Kaupunginhallitus päätti, mikäli kaupunginval-
tuusto myöntäisi tarkoitukseen tarvittavat varat, oikeuttaa huoltolautakunnan pe-
rustamaan Kustaankartanon vanhainkodin S-rakennuksen B-portaan I ja II kerrok-
seen tilapäisen vanhainkotiosaston noin 20 huollettavaa varten sekä palkkaamaan 
osastoa varten ajaksi 1. 4.—31. 12. sairaanhoitajan 15. palkkaluokan mukaisella pal-
kalla sekä hoitoapulaisen 8. palkkaluokan mukaisella palkalla ja vastaavilla palkka-
eduilla ajaksi 1. 9.—31. 12. kaksi hoitoapulaista. Huoltolautakuntaa kehotettiin ryh-
tymään valmistaviin toimenpiteisiin osaston osittaiseksi avaamiseksi huhtikuun ai-
kana. Sosiaaliministeriö oli sittemmin hyväksynyt em. suunnitelman siten, että mai-
nittuja huonetiloja käytetään 1.4. lukien toistaiseksi 21-paikkaisena vanhusten 
hoito-osastona ja että myöhemmin mahdollisesti vapautuvia saman portaan III ker-
roksen vastaavia huonetiloja saadaan käyttää 11 hoitopaikkaa käsittävänä väliaikai-
sena hoito-osastona (13. 4. 1 104 §). 

Eräiden viranhaltijain työajan lyhentämisen vuoksi saatiin Kustaankartanon 
vanhainkotiin tarpeen vaatiessa palkata 1.10. lukien kaksi puolipäivätoimista tp. sai-
raanhoitajaa yhteensä 15. palkkaluokan mukaisella palkalla, yksi tp. hoitaja, 13. 
palkkaluokka, yksi puolipäivätoiminen hoitaja, jolle saatiin suorittaa enintään puo-
let 13. palkkaluokan mukaisesta palkasta, neljä tp. hoitoapulaista, 8. palkkaluokka, 
ja yksi keittiöapulainen sekä yksi 12. palkkaluokan mukaan palkattava tp. apumies 
(21. 9. 2 635 §). 

Kustaankartanon vanhainkodin tp. urkurille päätettiin suorittaa 8 083 mk:n suu-
ruinen palkkio kuukaudessa 1.1. lukien (13. 4. 1 103 §). 

Vanhainkodin juhlasaliin päätettiin hankkia 170 000 mk:n hintainen polvistumis-
teline Arkkitehtitoimisto Eija ja Olli Saijonmaan piirustusten mukaisesti laitoksen 
muita kalustonhankintoja vastaavasti supistaen (khn jsto 14. 2. 5 300 §). 
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Roihuvuoren vanhainkodin valmistumisen vuoksi kaupunginhallitus päätti mer-
kitä v:n 1962 talousarvioehdotukseen ehdollisesti varat seuraavien viranhaltijain 
palkkaamista varten (palkkaluokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): 
tp. talouspäällikkö (25), tp. ylihoitaja (22), ja tp . emäntä (17) 1.9. 1962 lukien sekä 
apulaisylilääkäri kaupunginvaltuuston 6. 9. sairaalalääkärien palkkauksesta päättä-
millä palkkaeduilla ja tp. poliklinikkahoitaja (18) 1. 10. 1962 lukien (12. 10. 2 845 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. Olli Saijonmaan laatimat, 6. 10. päi-
vätyt päärakennuksen länsipään II, III ja IV kerroksen muutospiirustukset. Asiasta 
päätettiin ilmoittaa sosiaaliministeriölle. Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
163 100 mk:n määräisten muutostöiden suorittamisen vanhainkodin ilmanvaihtotöi-
den yhteydessä (12. 10. 2 848 §, 21. 12. 3 586 §). 

Työtuvat. Kaupunginhallitus päätti myöntää 47 500 mk työtupien johtokunnan 
käytettäväksi n. 2 tuntia kestävän saaristomatkan ja kahvitarjoilun järjestämistä 
varten 10. 9. n. 70:lle työtupien huollettavalle ja askartelupiiriin kuuluvalle vanhuk-
selle (khn jsto 5. 9. 6 442 §). 

Helsingin 400-vuotiskotisäätiö. Vanhusten asuntokysymyksen ratkaisemiseksi 
kaupunginhallitus päätti kehottaa tilastotoimistoa yhdessä 400-vuotiskotisäätiön 
kanssa suorittamaan tutkimuksen säätiön asuntoloihin pyrkivien vanhusten asunto-
oloista, ikärakenteesta, perhesuhteista, taloudellisesta asemasta ja terveydentilasta 
sekä suorittamaan huoltoviraston kanssa vastaavan tilastollisen tutkimuksen 60 
vuotta täyttäneistä huoltoapua saavista henkilöistä. Tutkimusten suorittamista var-
ten kaupunginhallitus myönsi yleisistä käyttövaroistaan 400 000 mk. Lisäksi kau-
punginhallitus kehotti tilastotoimistoa huolehtimaan siitä, että kaupunki saa riittä-
vät tiedot vanhusten asunto-oloista valtion toimesta v. 1962 suoritettavan asunto-
tutkimuksen yhteydessä sekä tekemään aikanaan kaupunginhallitukselle esityksen 
tutkimusten mahdollisesti aiheuttamien kustannusten suorittamisesta (2. 11.3 085 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään v:n 1960 
talousarvioon kuuluvista ao. määrärahoista 410 000 mk Helsingin 400-vuotiskoti-
säätiön hallintaan luovutetussa Roihuvuoren vanhusten asuntolassa suoritettavista, 
7. 6. päivätyssä kustannusarviossa mainituista lisätöistä ja hankinnoista aiheutuviin 
kustannuksiin (21. 6. 1 954 §). 

AA-kerhot. Kaupunginhallitus oikeutti huoltolautakunnan luovuttamaan Silta-
saarenkatu 3-5:ssä hallitsemistaan huonetiloista Kotikerho yhdistyksen käytössä 
olleen, n. 150 m2:n suuruisen osan toistaiseksi AA-ryhmien käyttöön, irtisanomisaika 
1 kk. Huonetiloista kuukausittain etukäteen suoritettavan korvauksen tuli vastata 
sitä vuokraa, minkä kaupunki itse ko. tiloista joutui suorittamaan sekä siivous- ja 
valaistuskustannuksia. Huoltolautakuntaa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin 
mainittujen kustannusten suorittamisen turvaamiseksi ja, mikäli AA-ryhmät eivät 
pystyisi huolehtimaan kustannusten suorittamisesta, luovuttamaan ko. huonetilat 
uudelleen Kotikerhon käyttöön em. ehdoilla. Toimenpiteistä oli ilmoitettava kau-
punginhallitukselle (12. 1. 95 §). 

Uudenmaan työlaitos. Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväksyä 
suunnitelman henkilökunnan uuden asuntolan rakennuttamisesta Uudenmaan työ-
laitokseen Uudenmaan kuntainliiton liittohallituksen laatiman suunnitelman mukai-
sesti (19. 10. 2 934 §). 

Avustusten maksattaminen. Kaupunginhallitus päätti, että v:n 1962 talousarvioon 
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sen käytettäväksi merkityistä avustusmäärärahoista jaetaan avustukset ao. avus-
tuksen saajille ilman eri anomusta neljännesvuosittain sen tilitoimiston toimesta, 
jonka kirjanpidossa ko. avustusmääräraha on, ellei kaupunginhallitus yksityistapa-
uksissa toisin päätä (28. 12. 3 637 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan 250 000 
mk avustuksen myöntämistä varten Helsingin Sokeat -nimisen yhdistyksen kerho-
ja kokoushuoneiston kunnostamista varten (12.5. 1 436 §); 100 000 mk avustuksen 
myöntämistä varten Lomakodin Kannatusyhdistykselle Kotoranta-nimisen loma-
kodin alueen kunnostamistöiden suorittamista varten (21.9. 2 633 §). 

Huoltotoimen pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 200 000 mk:n avustuksen Fria Missionsförbundet -nimiselle yhdistykselle 
Sjömansro -nimisen vanhainkodin laajentamisesta aiheutuvien kustannusten suo-
rittamista varten (28.12. 3 651 §). 

Kaupunginhallitus kehotti huolto viraston kassa- ja tiliosastoa suorittamaan ker-
tomusvuoden talousarvioon huoltotoimen pääluokkaan Suomen Pelastusarmeijan 
Säätiölle merkitystä määrärahasta 1 845 218 mk kaupunginvaltuuston v. 1954 
(ks. s. 48) tekemän päätöksen mukaisen korkoerotuksen maksamista varten (26.1. 
295 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. Anna Sara Arosinin rahaston korkova-
roista päätettiin kertomusvuonna jakaa yhdelle 5 000mk:n ja viidelle henkilölle 
3 000 mk:n suuruinen avustus kullekin. Käyttämättä jäävät korkovarat, 747 mk, 
liitettiin rahaston pääomaan (7.12. 3 437 §). 

Samaten päätettiin Ninni ja Rosina Forstenin rahaston korkovaroista jakaa 
3 000 mk:n suuruiset avustukset 12 entiselle laulun- ja musiikinopettajalle (20.4. 
1 196 §). 

Alma Liljebladin lahjoitusrahastosta kainoille köyhille päätettiin kertomusvuon-
na jakaa 9 henkilölle 5 000 mk:n, 40 henkilölle 4 000 mk:n ja 65 henkilölle 3 000 
mk:n avustus. Jäljelle jäävät varat, 352 818 mk, päätettiin siirtää v. 1962 käy-
tettäväksi (7.12. 3 438 §). 

Alma Uhlenin rahaston korkovaroista jaettiin kertomusvuonna viisi 10 000 
mk:n ja yksi 9 000 mk:n avustus sekä 

Alma Maria Lindbergin rahaston korkovaroista kymmenelle eri henkilölle 5 000 
mk:n apuraha. Samalla kaupunginhallitus päätti siirtää sanottujen rahastojen kor-
kovarat muilta osin v. 1962 käytettäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeut-
taa rahatoimiston suorittamaan kassavaroilla n. 270 000 mk:n suuruiset, vm. rahas-
ton omistaman huoneiston korjaukset. Varat oli katettava seuraavina vuosina rahas-
ton tuotoilla (15.6. 1 873 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Anna ja J. A. Nordströmin lahjoitusrahaston 
korkovaroista vahtimestarin leskelle Elin Holmbergille 6 400 mk:n suuruisen avus-
tuksen (12.5. 1 434 §). 

Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahaston korkovarat v:lta 1954—1960yht. 
8 678 mk ja Aleksandra Kiseleffin rahaston korkovarat v:lta 1952—1960 yht. 
8 919 mk päätettiin liittää sanottujen rahastojen pääomaan (25.5. 1 580 §). 

Helga ja Oskar Durchmanin lahjoitusrahaston korkovaroista jaettiin 16 eri 
henkilölle yhteensä 33 000 mk eri suuruisina avustuksina. Jäännös 15 mk päätettiin 
liittää rahaston pääomaan (7.12. 3 436 §). 
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Lastensuojelu 

Alaikäisten ammatinharjoittajien suojelun ja valvonnan tehostaminen. Lastensuoje-
lulautakunta oli lähettämässään kirjelmässä huomauttanut, että alaikäisten ansio-
toimia koskevan lainsäädännön säännökset olivat epäyhtenäisiä ja niin ollen uudista-
misen tarpeessa. Kaupunginhallitus päätti lähettää toisteen lastensuojelulautakun-
nan kirjelmästä sosiaaliministeriölle ja esittää, että ministeriö ottaisi harkittavakseen 
em. säännösten uudistamisen ja yhtenäistämisen (3.8. 2 198 §). 

Kunnallisten ja yksityisten kasvatuslaitosten valtionavusta annetun lain muutta-
minen. Merkittiin tiedoksi Kaupunkiliiton toimiston ilmoitus, että valtioneuvostolle 
oli tehty esitys ko. lain muuttamiseksi (28.12. 3 619 §). 

Avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia koskevan lainsäädännön uudistaminen. 
Oikeusministeriö oli pyytänyt lastensuojelulautakunnan lausuntoa valtioneuvoston 
asettaman komitean mietinnöstä, joka sisälsi ehdotuksen muutoksiksi avioliiton 
ulkopuolella syntyneitä lapsia koskevaan lainsäädäntöön. Lautakunta oh antamas-
saan lausunnossa puoltanut mm. sitä muutosta, että elatusvelvollisuuden kestämis-
aika korotettaisiin 17:stä 18 v:een. Kaupunginhallitus päätti antaa ministeriölle 
lastensuojelulautakunnan esityksen mukaisen lausunnon (25.5. 1 582 §). 

Huostaanotettujen lasten ammattiopetuksesta v. 1960 aiheutuneiden kustannusten 
korvaaminen. Kaupunginhallitus päätti tyytyä sosiaaliministeriön 7.10. tekemiin 
päätöksiin huostaanotettujen lasten v:n 1960 ammattiopetuksesta aiheutuneiden 
kustannusten korvaamisesta kaupungille valtion varoista (2.11. 3 086 §). 

Avohuollossa olevien vajaamielisiksi ilmoitettujen tutkiminen. Kun psykiatrisen 
huoltotoimiston ja lastensuojeluviraston vajaamielisluetteloissa oli todettu olevan 
eroavaisuuksia ja kun huoltotoimiston luettelointi ei perustunut lääkärinlausuntoi-
hin, oli lastensuojelulautakunta ehdottanut lisätyövoiman palkkaamista n. 450 
avohuollossa olevan vajaamielisen tutkimista varten. Kaupunginhallitus päätti 
myöntää 750 000 mk mainittujen tutkimusten kiireellistä suorittamista varten ulko-
puolisten psykiatrien ja psykologien avulla siten, että näille kustakin tutkimuksesta 
saatiin suorittaa yhteisenä palkkiona enintään 3 000 mk. Vielä kaupunginhallitus 
myönsi 368 550 mk sosiaalityöntekijän palkkaamista varten 18. palkkaluokkaa vas-
taavilla palkkaeduilla ajaksi 1.6.—31.12. em. tutkimustyön suorittamista varten 
(18.5. 1 494 §). 

Äitiysavustukset. Kaupunginhallitus päätti tyytyä sosiaaliministeriön päätök-
seen äitiysavustusten korvaamisesta ajalta 1.7.—31.12.1960. Vähennys koski kah-
desta pilaantuneesta äitiysavustuspakkauksesta vähennettyä korvausta (8.6. 
1 809 §). 

Paikallisasiamiehille maksettavat palkkiot. Kaupunginhallitus päätti, että lasten-
suojelulautakunnan paikallisasiamiehille saatiin v:n 1962 alusta lukien suorittaa 
seuraavat hoitokotien hankkimisesta aiheutuvat palkkiot: hoitokodin hankkiminen 
siihen liittyvine tarkastuksineen 1 100 mk, kesäkodin hankkiminen siihen liittyvine 
tarkastuksineen 700 mk sekä kodin valvontapalkkio 625 mk vuosineljännekseltä 
lasta kohti. Lisäpalkkiota maksetaan siten, että milloin valvottavien lasten luku-
määrä on yli 30, lisäpalkkio on 30:n ylittävältä osalta 300 mk lasta kohti neljännes-
vuodessa (9.11. 3 138 §). 
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Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lääninhallituksen päätöksen, joka 
koski niiden valitusten hylkäämistä, joita asiamiestoimisto oli tehnyt lastensuojelu-
lautakunnan paikallisasiamiesten palkkioista suoritettavia veronpidätyksiä koske-
vassa asiassa. Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupungin maksettavaksi 
v:lta 1953—1958 lastensuojelulautakunnan paikallisasiamiehille suoritetuista tar-
kastus-, sijoitus- ja valvontapalkkioista määrätyt ennakonpidätykset, työnantajan 
lapsilisä- ja kansaneläkemaksut sekä veronlisäykset jäävät asian laatuun katsoen 
kaupungin vahingoksi ja ettei niiden johdosta ryhdytä toimenpiteisiin ennakon-
pidätysasioita hoitaneita viranhaltijoita vastaan (30.3. 988 §). 

Perhelisäkustannusten korvaaminen. Merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-
oikeus oli 7.3. päättänyt, ettei perhelisäkustannusten korvaamista koskevaan sosiaa-
liministeriön päätökseen saanut perhelisälain 9 §:n perusteella hakea muutosta, 
minkä vuoksi kaupungin valitusta ei ollut otettu tutkittavaksi (4.5. 1 343 §, v:n 
1960 kert. s. 246). 

Lastensuojelulautakunnan sijoittamien lasten kansakoulukustannusten korvaami-
nen. Kaupunginhallitus päätti tyytyä lääninhallituksen 27.9. antamiin päätöksiin, 
jotka koskivat lastensuojelulautakunnan Kiikalan kuntaan ja Pieksämäen kauppa-
laan sijoittamien lasten kansakoulukustannusten korvaamista (26.10. 3 025, 3 026 §). 

Juopuneena tavattujen nuorten alkoholinkäyttöä koskevan tutkimuksen loppuun 
suorittamista varten yleisjaosto myönsi 32 410 mk (khn jsto 10.1. 5 085 §). 

Väinämöisenkatu 27 :ssä olevan kiinteistön siirtäminen lastensuojelulautakunnan 
hallintoon. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Väinämöisenkatu 27:ssä olevan kiin-
teistön käyttösuunnitelman kiinteistölautakunnan j a lastensuoj elulautakunnan 
ehdotusten mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus määräsi, että sanottu kiinteistö 
siirretään lastensuojelulautakunnan hallintoon 1.4.1962 lukien sillä ehdolla, että 
lautakunta luovuttaa talon I kerroksesta ja kellarista kaupunginarkiston käyttöön 
toistaiseksi n. 271 m2 arkistotilaa. Reijolan nuorisokodin tontti rakennuksineen pää-
tettiin samasta ajankohdasta lukien siirtää kiinteistölautakunnan hallintoon. Kiin-
teistölautakuntaa kehotettiin 1.4.1962 mennessä suorittamaan Väinämöisenkatu 
27:ssä lastensuojelulautakunnan esityksen mukaiset muutos- ja korjaustyöt. Edel-
leen kaupunginhallitus päätti määrätä päivähuoltola Aulan siirtymään em. ajasta 
alkaen ko. kiinteistöön. Laitoksen nimi muutettiin samalla päivähuoltola Tyyne-
läksi. Reijolan nuorisokoti määrättiin myös 1.4.1962 lukien toistaiseksi siirtymään 
mainittuun kiinteistöön, jolloin se muutettaisiin 17 hoitopaikkaa käsittäväksi Tai-
vallahden nuorisokoti -nimiseksi. Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä 
talo-osaston 25.8., 25.9. ja 4.10. päivätyt päivähuoltola Tyynelän ja Taivallahden 
nuorisokodin piirustukset, jotka alistettiin sosiaaliministeriön vahvistettavaksi. 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti anoa ministeriöltä avustusta em. päivähuoltolan 
ja nuorisokodin uusien toimipaikkojen muutoksista aiheutuviin niihin menoihin, 
joita voidaan pitää vajaamielislaissa ja lastenkotien valtionavusta annetussa laissa 
tarkoitettuina laitosten perustamiskustannuksina (30.11. 3 363 §). 

Lastensuojeluviraston tp. vajaamielishuoltajalle päätettiin suorittaa 25. palkka-
luokan mukaiset palkkaedut sekä 24. palkkaluokan tp. psykologille 25. palkkaluo-
kan mukaiset palkkaedut 1.5. lukien (27.4. 1 273 §). 

Lastensuoj elun pääluokkaan kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginhallitus 
myönsi 522 720 mk 20. palkkaluokkaan kuuluvan huoltotarkastajan palkkaamiseksi 
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ajaksi 1.4.—31.12. perhesijoitustoiminnan tehostamista varten sekä 109 000 mk 
lautakunnan esityksessä tarkoitetun lentolehtisen painatuskustannuksia varten 
(16.3. 844, khn jsto 25.4. 5 720 §). 

Kaupunginhallitus päätti sillä ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntäisi tar-
koitukseen tarvittavat varat, oikeuttaa lastensuojelulautakunnan palkkaamaan 
väestöasiaintoimistoon ajaksi 16.4.—30.9. 20. palkkaluokkaan kuuluvan huoltotar-
kastajan sekä 14. palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen, kaksi 12. palkka-
luokan toimistoapulaista ja 11. palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen sekä 
ajaksi 1.10.—31.12. 14. palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen, 12. palkkaluok-
kaan kuuluvan toimistoapulaisen ja 11. palkkaluokkaan kuuluvan toimistoapulaisen 
erityislapsilisälain täytäntöönpanosta aiheutuvien toimenpiteiden suorittamista var-
ten (20.4. 1 204 §, 28.9. 2 708 §). 

Virkasäännön 11 §:n 2) kohdan nojalla kaupunginhallitus määräsi huoltoviraston 
12. ja 11. palkkaluokan tilapäiset toimistoapulaiset Hilja Nuutisen ja Irma Ruohon 
siirtymään lastensuojelu virastoon, palkka aikaisempien palkkaetujen mukainen. 
Samalla kaupunginhallitus päätti, että huoltoviraston lapsilisätoimiston käytössä 
Siltasaarenkatu 12:ssa olleiden huonetilojen hallinta sekä sanotun toimiston kalusto 
ja koneet sekä toimistovälineet siirrettäisiin 1.5. lukien lastensuojeluvirastolle (4.5. 
1 349 §). 

Elatusaputoimiston perimiskortiston tarkistustyön kiireellistä suorittamista var-
ten kaupunginhallitus myönsi 314 500 mk käytettäväksi työsopimussuhteisen, enin-
tään 37 000 mk:n kuukausipalkalla palkattavan toimistoapulaisen palkkaamista var-
ten (20.4. 1 200 §). 

Lastensuojeluviraston kaksi vahtimestarin virkaa päätettiin jättää täyttämättä 
toistaiseksi, kuitenkin kauintaan v:n 1962 loppuun (2.11. 3 083 §). 

Viraston vahtimestareille päätettiin kertomusvuoden alusta lukien suorittaa 
palkkiona haasteiden ja kirjallisten tiedoksiantojen toimittamisesta 300 mk kanta-
kaupungin alueella ja 400 mk esikaupunkialueilla kutakin laillisesti toimitettua 
haastetta ja tiedoksiantoa kohden sillä edellytyksellä, ettei tiedoksiantoon käyte-
tystä ajasta sanotun palkkion lisäksi suoriteta pyhä- tai ylityökorvausta (2.2. 358 §). 

Lastensuojeluviraston lääkintävoimistelu välineistön hankkimista varten myön-
nettiin 53 800 mk (3.8. 2 203 §). 

Yleisjaosto oikeutti viraston luovuttamaan Leporello -merkkisen Adrema-koneen 
korttien syöttölaitteen Federley Oy:lle sillä ehdolla, että yhtiö luovuttaa puolestaan 
virastolle 50 000 mk:n arvosta erilaisia konttorikalusteita (khn jsto 3.10. 6 633 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojeluviraston suorittamaan eräälle elatus-
velvolliselle takaisin liikaa perityt elatusapumaksut (16.2. 507 §, 21.6. 1 950 §, 
khn jsto 7.3. 5 401 §). 

Lastenhuoltolaitosten valtionavut. Kaupunginhallitus päätti tyytyä sosiaaliminis-
teriön päätöksiin, jotka koskivat Oppilaskoti Toivolan päivähuoltolan, Päivähuoltola 
Vantaalan, Päivähuoltola Aulan ja Nukarin lastenkodin valtionavustuksia v:lta 
1960 (20.4. 1 202 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti tyytyä ministeriön 12.4. tekemiin päätöksiin, 
jotka koskivat vajaamielislaitosten v:n 1961 valtionavun varaamista (4.5. 1 345 §). 

Lastenhuoltolaitosten koulujen valtionavut, ks. s. 272. 
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Sofianlehdon vastaanottokotiin päätettiin 16.7.—31.12. väliseksi ajaksi palkata 
kolme lastenhoitajaa 13. palkkaluokan mukaisella palkalla (6.7. 2 126 §). 

Seuraavat vastaanottokodin virat päätettiin toistaiseksi jättää täyttämättä, 
kauintaan kuitenkin v:n 1962 loppuun: 18. palkkaluokan osastonhoitajan virka ja 
16. palkkaluokan emännän virka (26.10. 3 001 §, 14.9. 2 587 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastensuoj eluviraston suorittamaan vastaanotto-
kodin johtajalle Hannu Timperille vuosilomakorvauksena v:n 1960 vuosilomasta 
käyttämättä olevia 12 työpäivää vastaavat 56 606 mk sillä ehdolla, ettei asianomai-
nen muulla tavalla käytä hyväkseen ko. vuosilomaoikeuttaan (13.4. 1 106 §). 

Malmin lastenkodin 19. palkkaluokan ohjaajan virka päätettiin jättää toistai-
seksi täyttämättä, kauintaan kuitenkin v:n 1962 loppuun (28.12. 3 646 §). 

Oppilaskoti Toivola. Rakennusvirastolle myönnettiin oikeus jatkaa Oppilaskoti 
Toivolan jo aloitettuja, korttelin n:o 34021 tontille n:o 4 rakennettavan rakennuksen 
ulkopuolisten viemäreiden, kellarin sokkelimuurin, laudoitukseen ja raudoitukseen 
kuuluvia rakennustöitä. Samalla kaupunginhallitus kehotti virastoa kiireellisesti 
hakemaan tarvittavan rakennusluvan sisäasiainministeriön myöntämän poikkeus-
luvan sijasta (9.11. 3 161 §). 

Taivallahden nuorisokoti. Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön päätös Taival-
lahden nuorisokodin piirustusten vahvistamisesta (28.12. 3 644 §). 

Kullatorpan lastenkodin 19. palkkaluokan ohjaajan virka päätettiin toistaiseksi 
jättää täyttämättä, kauintaan kuitenkin v:n 1962 loppuun (7.12. 3 431 §). 

Päivölän lastenkoti. Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelulautakunnan suorit-
tamaan lastenkodin 560 000 mk:aan nousevat korjaustyöt (16.3. 842 §). 

Lemmilän vastaanottokodin 15. palkkaluokan tp. talonmies-ohjaajaksi päätettiin 
virkaa haettavaksi julistamatta nimittää tp. ohjaajan tehtäviä viransijaisena hoita-
nut Vilho Juutilainen 1.1.1962 lukien (21.12. 3 581 §). 

Ryttylän vastaanottokoti. Kaupunginhallitus päätti kehottaa sairaalalautakuntaa 
kiireellisesti antamaan kaupunginhallitukselle lausuntonsa Ryttylän vastaanotto-
kodin rakennusten ja maa-alueiden mahdollisesta käyttämisestä B-mielisairaalaa 
varten sekä kiinteistölautakuntaa ryhtymään toimenpiteisiin vastaanottokodin 
rakennusten ja maa-alueiden vuokraamiseksi toistaiseksi ensi sijassa lyhytaikaisin 
vuokrasopimuksin (12.5. 1 438 §). 

Yleis jaosto oikeutti Ryttylän vastaanottokodin ennen toimintansa lopettamista 
myymään tarpeettoman irtaimiston lukuun ottamatta puu- ja metallialan kiinteitä 
työstökoneita, elokuvateatterin kalustoa, puhelinosuutta ja automaattipuhelinta 
sekä alueen ja rakennusten hoitoon tarvittavaa välttämätöntä kalustoa. Huutokau-
pasta saatavat tulot oli tuloutettava erikseen määrättävälle selvitystilille, siksi 
kunnes valtion osuus tuloista olisi selvitetty (khn jsto 30.5. 5 961 §, 13.6. 6 054 §). 

Outamon vastaanottokoti. Kaupunginhallitus päätti määrätä Ryttylän vastaan-
ottokodin siirtymään Lohjalle Toivoniemen tilalle siten, että se Outamon vastaan-
ottokoti -nimisenä 1.7. lukien aloittaisi toimintansa siellä. Sosiaaliministeriö hyväksyi 
Outamon vastaanottokodin tarkoitukseensa käytettäväksi (8.6. 1 804 §, 28.9. 
2 707 §). 

Kaupunginhallitus päätti virkasäännön 11 §:n 2) kohdan perusteella määrätä 
Ryttylän vastaanottokodin eräät viranhaltijat siirtymään 1.7. lukien Outamon vas-
taanottokotiin perustettuihin virkoihin (29.6. 2 024 §). 
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Yleis jaosto päätti, että vastaanottokotiin saatiin hankkia Bell & Howell 636 
Compact -merkkinen 16 mm:n kaitafilmikone opetus- ja viihdytystarkoituksia var-
ten. Tarkoitukseen saatiin käyttää enintään 244 000 mk muita kalustonhankintoja 
vastaavasti supistaen (khn jsto 12.5. 5 825 §). 

Edelleen yleis jaosto oikeutti lastensuojelulautakunnan yhteistoiminnassa raken-
nusviraston kanssa hankkimaan vastaanottokotiin Volkswagen-merkkisen bussin 
käyttäen tarkoitukseen 825 000 mk v:n I960 talousarvioon lastenhuoltolaitosten 
kalustonhankintoja varten varattua määrärahaa (khn jsto 24.1. 5 166 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti rakennusviraston asennuttamaan vastaanottokodin 
henkilökunnan C 2 rakennukseen emännälle varattavaan yksiöön suihkun sekä lai-
toksen saunarakennukseen vedenheittopaikan ja tekemään tarpeelliset hankinnat 
ko. töiden suorittamista varten merkittyjä määrärahoja käyttäen (9.2. 446 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden lautakunnan suorituttamaan 
Outamon vastaanottokodissa lautakunnan 17.4. esittämät työt, joihin kuului mm. 
vastaanottokotiin johtavan tien kunnostaminen 950 m:n pituudelta, urheilukenttä-
alueen kunnostaminen ja sen valaistuksen järjestäminen ym. Tarkoitukseen saatiin 
käyttää varoja yhteensä enintään 4.4 3 mmk (27.4. 1 276 §). 

Mellunkylän vastaanottokoti. Kaupunginhallitus oli v. 1957 (ks. s. 195) kehotta-
nut kiinteistölautakuntaa varaamaan Mellunkylässä olevasta Kastelli -nimisestä 
tilasta alueen suojelukasvatusta tarvitsevien tyttöjen vastaanottokodin rakentamista 
varten. Sanottu laitos päätettiin sittemmin kuitenkin perustaa Solbacka -nimiselle 
tilalle Mellunkylässä, jonka vuoksi lastensuojelulautakunta oli ehdottanut turvatto-
mien lasten lastenkodin sijoittamista Kastellin tilalle, koska lautakunnan huostaan-
ottamien, turvattomien lasten sijoittaminen vuosi vuodelta oli vaikeutunut. V. 1950 
oli lautakunnan huostassa olevien lasten lukumäärä ollut 2 163 ja v. 1960 vastaava 
luku oli 3 234. Kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa yhteis-
toiminnassa lastensuojelu viraston ja kiinteistöviraston kanssa laatimaan suunnitel-
man ja kustannusarvion 30—36 hoitopaikkaa käsittävän turvattomien lasten lasten-
kodin rakentamiseksi Mellunkylässä sijaitsevalle Kastelli -nimiselle tilalle (16.3. 
836 §, 843 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä sosiaaliministeriön päätökseen, joka koski 
Mellunkylän lastenkodin v:n 1960 valtionavustusta. Ministeriö ei ollut ottanut ano-
musta tutkittavakseen, koska sitä ei ollut jätetty säädetyssä määräajassa, eli 28.2. 
1960 mennessä. Laitos oli päätetty perustaa 24.2.1960 ja ministeriö vahvisti perusta-
mispäätöksen 22.8.1960. Laitoksen toiminta aloitettiin 24.6.1960 (13.4. 1 114 §). 

Samaten kaupunginhallitus päätti tyytyä ministeriön päätökseen myöntää vas-
taanottokodin 9.48 7 mmk:n suuruisia perustamiskustannuksia varten 500 000 mk 
valtionapua (30.11. 3 355 §). 

Nukarin lastenkodin avoinna oleva 19. palkkaluokan ohjaajan virka päätettiin 
jättää täyttämättä toistaiseksi, kauintaan kuitenkin v:n 1962 loppuun saakka (7.12. 
3 431 §). 

Nukarin lastenkodin hoidokkien sieni-ihottuman hoitokustannuksia varten myön-
nettiin yhteensä 920 000 mk. Kustannuksiin sisältyi mm. ihotautilääkärille suoritet-
tava enintään 25 000 mk:n suuruinen kuukausipalkkio (9.3. 752 §, khn jsto 25.7. 
6 281 §). 

Muuttaen sosiaaliministeriölle v. 1960 tehtyä Nukarin lastenkodin saniteetti-
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tilojen muutos- ja perusparannustöiden hyväksymistä koskevia esityksiään kaupun-
ginhallitus päätti esittää ministeriölle, että se vajaamielislain nojalla hyväksyisi 
talorakennusosaston laatimat, 5.1., 3.6., 24.7. ja 30.7.1952 sekä 16.5. ja 1.8.1960 
päivätyt ko. lastenkodin piirustukset ja samalla vahvistaisi uudelleen lastenkodin 
hoitopaikkaluvun. Lisäksi esitettiin, että ministeriö hyväksyisi 23.9. ja 18.10.1960 
tehdyt esitykset lastenkodin eräiden saniteettitilojen muutos- ja perusparannustöi-
den hyväksymisestä sellaisiksi perusparannustöiksi, joihin saatiin vajaamielislain 
mukainen valtionapu siten, että niiden samoin kuin eräiden paloturvallisuutta 
edistävien töiden suorittamista varten myönnettäisiin 24.11.1960 päivätyssä kustan-
nusarviossa edellytettyjä 1.46 mmk:n suuruisia kustannuksia varten valtionapua 
973 330 mk. Ministeriö oli 28.4. hyväksynyt mainitut piirustukset sekä vahvistanut 
hoitopaikkaluvun 30:ksi (26.1. 296 §, 12.5. 1 432 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 
3.13 mmk Nukarin lastenkodin vesihuollon järjestämiseksi lautakunnan 10.4. teke-
män esityksen mukaisesti. Tarkoitukseen saatiin käyttää myös kaivonporausta var-
ten aikaisemmin myönnetyistä määrärahoista jäljellä olevat varat. Työt oli aloitetta-
va viipymättä. Lastensuojelulautakuntaa kehotettiin tekemään lopullinen esitys 
valtionavun anomiseksi ko. töiden kaupungille aiheuttamien kustannusten osalta 
(27.4. 1 274 §, khn jsto 17.1. 5 129 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä sosiaaliministeriön päätökseen, joka koski 
Nukarin lastenkodin v:n 1960 valtionavustusta (8.6. 1 813 §). 

Päivähuoltola Aula. Merkittiin tiedoksi lastensuojelulautakunnan ilmoitus, päi-
vähuoltola Aulan toiminnan osittaisesta muuttamisesta siten, että sinne voitiin 
ottaa hoidokkeja myös kokopäivähoitoon. Samalla kaupunginhallitus päätti, että 
päivähuoltolaan saatiin ajaksi 1.11.—31.12. palkata työsopimussuhteessa oleva 
laitosapulainen, jolle saatiin suorittaa enintään 7. palkkaluokan peruspalkkaa vas-
taava palkka (2.11. 3 081 §). 

Päivähuoltola Aulaan päätettiin hankkia Förster -merkkinen piano tuoleineen. 
Tarkoitukseen saatiin käyttää enintään 350 000 mk (khn jsto 11.4. 5 612 §). 

Päivähuoltola Tyynelä. Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön päätös päivähuolto-
la Tyynelän piirustusten hyväksymisestä (28.12. 3 643 §). 

Päivähuoltola Vantaata. Kaupunginhallitus päätti tyytyä sosiaaliministeriön 
päivähuoltola Vantaalan v:n 1960 valtionapua koskevaan päätökseen (8.6. 1 808 §). 

Käpylän koulu- ja työkeskus. Kaupunginhallitus oli v. 1960 (ks. s. 250) oikeutta-
nut lastensuojelu viraston ryhtymään toimenpiteisiin Käpylän työkodin toiminnan 
osittaiseksi aloittamiseksi ja sosiaaliministeriö oli 31.12.1960 antanut luvan ko. kodin 
perustamiseen erinäisin, mm. uutteruusrahaa koskevin ehdoin. Tämän johdosta 
lastensuojelulautakuntaa kehotettiin tekemään kaupunginhallitukselle ehdotus ko. 
kodin oppilaille suoritettavan uutteruusrahan vahvistamiseksi ministeriön päätök-
seen liittyviä ohjeita noudattaen (19.1. 213 §). 

V:n 1962 talousarvioon kuuluvista määrärahoista kaupunginhallitus myönsi 
544 980 mk kolmannen työmestarin palkkaamiseksi Käpylän koulu- ja työkeskuk-
seen 15. palkkaluokan mukaisella palkalla v:n 1962 ajaksi (21.12. 3 589 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lastensuojelulautakunnan suoritta-
maan 25. palkkaluokan mukaiset palkkaedut 1.3. lukien Oppilaskoti Toivolan päivä-
huoltolan 24. palkkaluokan mukaan palkatulle Käpylän koulu- ja työkeskuksen 
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johtajana toimivalle tp. opettajalle, jonka tuli johtajan tehtävien ohella huolehtia 
opetustyöstä kouluosaston yhdellä luokalla, minkä lisäksi hänelle saatiin suorittaa 
vajaamielisten päivähuoltoloiden johtajille erikseen vahvistettu palkkio. Johtajan 
palkkaamiseen saatiin kertomusvuonna käyttää Oppilaskoti Toivolan päivähuolto-
lan 24. palkkaluokan tp. opettajan palkkaamiseen varattua määrärahaa. Palkan 
tarkistamisesta aiheutuneita lisämenoja varten myönnettiin 37 800 mk (20.4. 
1 201 §). 

Yleis jaosto oikeutti Käpylän koulu- ja työkeskuksen tilitystä vastaan pitämään 
50 000 mk:n suuruista käteiskassaa (khn jsto 17.1. 5 126 §). 

Koulu- ja työkeskuksessa oleva, kaupungille kuulumaton irtain omaisuus päätet-
tiin vakuuttaa sekä murron, varkauden että tulipalon varalta (21.12. 3 588 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraamaan Pyhtääntie 1 :n pohjakerroksessa 
olevat autotalli- ja varastotilat, n. 100 m2, Käpylän koulu- ja työkeskuksen käyttöön 
1.11. lukien kiinteistöviraston esittämillä ehdoilla (19.10. 2 939 §). 

Oppilaskoti Toivolan päivähuoltola. Kaupunginhallitus päätti sijoittaa oppilas-
koti Toivolan päivähuoltolan Pyhtääntie 1 :stä vuokrattuihin huonetiloihin Käpylän 
koulu- ja työkeskuksen yhteyteen. Päivähuoltolan irtaimiston hankkimista varten 
myönnettiin 970 000 mk sekä 820 000 mk ko. huonetiloissa suoritettavien muutos-
ja korjaustöiden yleiskustannusosuuden suorittamista varten (19.1.209 §, 26.1. 298 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli vahvistanut päivähuoltolan piirus-
tukset 28.3. ja vahvistanut hoitopaikkaluvun 40:ksi (20.4. 1 195 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä ministeriön päätökseen, joka koski oppilaskoti 
Toivolan päivähuoltolan v:n 1960 valtionavustusta (8.6. 1 807 §). 

Mustalaislähetyksen nuorisokoti. Lastensuojelulautakunnan esitettyä, että Mus-
talaislähetyksen 'Kauniaisissa omistamasta nuorisokodista varattaisiin paikkoja 
kaupungin käyttöön, kaupunginhallitus päätti ehdollisesti merkitä v:n 1962 talous-
arvioehdotukseen 2.5 mmk viiden hoitopaikan käyttöoikeuden ostamista varten 
20 v:n ajaksi Mustalaislähetyksen omistamasta Kauniaisten nuorisokodista sillä 
edellytyksellä, että pääosa nuorisokodin hoitopaikoista vastaavasti varattaisiin 
muiden kuntien käyttöön siten, että yhdistys sitoutuu luovuttamaan kaupungin 
ostamat hoitopaikat lastensuojelulautakunnan käyttöön lautakunnan ja yhdistyksen 
kesken kulloinkin sovittavaa sellaista hoitomaksua vastaan, jossa kaupungin ennak-
kosuorituksena otetaan huomioon vähintään 100 mk hoitovuorokaudelta (28.9. 
2 710 §). 

Vajaamieliskoulun, perheryhmäkodin, nuorisokodin ja turvattomien lasten vastaan-
ottokodin sekä kahden psykiatrisen hoitokodin perustamista varten tarvittavien huone-
tilojen ja tonttien varaaminen, ks. s. 252 

Matti- ja Maijakoti. Kaupunginhallitus päätti puolestaan hyväksyä Pelastakaa 
Lapset yhdistyksen toimesta rakennettavan Matti- ja Maijakoti -nimisen lasten-
kodin 27.2. päivätyt arkkit. Matti Hakalan laatimat piirustukset n:o 1—11 sekä 
rakennuksen 37 mmk:n suuruisen kustannusarvion (23.3. 923 §). 

Kirsti Herlinin Lastenkodin avustaminen. Kaupunginhallitus päätti myöntää 
yleisistä käyttövaroistaan 500 000 mk:n avustuksen Kirsti Herlinin Lastenkoti 
-nimisen säätiön omistaman lastenkodin korjaus- ja laajennustöistä aiheutuneiden 
kustannusten suorittamista varten sillä ehdolla, että vähintään 10 hoitopaikkaa 
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edelleenkin toistaiseksi varattaisiin lastensuojelulautakunnan käyttöön (21.9. 
2 634 §). 

Stud. Anna Johanna V:s fond -nimisen rahaston korkovarojen käyttö. Lastensuoje-
lulautakunnan lastenhuolto jaosto oikeutettiin päättämään em. lahjoitusrahaston 
v:lta 1952—1960 kertyneitten korkovarojen, yht. 17 542 mk, käyttämisestä turvat-
tomien ja varattomien lasten hyväksi lahjoittajan testamentin määräyksiä noudat-
taen (8.6. 1 806 §). 

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 

Oikeusaputoimisto. Kaupunginhallituksen yleisistä käyttövaroista myönnettiin 
enintään 5 000 mk sopivan lahjaesineen hankkimiseksi oikeusavust. Severi Korpelan 
50-vuotispäivää varten (khn jsto 7.11. 6 843 §). 

Työnvälit y s 

Työnvälitystoimiston v :n 1960 valtionapu. Kaupunginhallitus päätti tyytyä kulku-
laitosten ja yleisten töiden ministeriön 21.6. tekemään työnvälitystoimiston valtion-
apua koskevaan päätökseen muilta osin, paitsi että ministeriötä pyydetään oikaise-
maan päätöstään siinä virheellisesti kahteen kertaan vähennetyn lapsilisä- ja kansan-
eläkemaksun osalta (6.7. 2 115 §). 

Työnvälitystoimiston v:n 1960 toimintakertomus. Helsingin työvoimapiirin esi-
tyksestä yleisjaosto päätti, että työnvälitystoimiston v:n 1960 toimintakertomuk-
sesta saatiin ottaa 260 kpl:een eripainos, käyttäen tarkoitukseen enintään 36 000 
mk (khn jsto 14.11. 6 915 §). 

Työnvälitystoimiston historiikin julkaiseminen. Työnvälitystoiminnan siirryttyä 
kertomusvuoden alusta valtion haltuun oli kaupungin entisen työnvälitystoimiston 
johtaja f il. tri Yrjö Vuorjoki esittänyt painettavaksi kirjoittamansa historiikin, 
joka käsitteli kaupungin v. 1903—1960 harjoittamaa työnvälitystoimintaa. Kerto-
musvuoden talousarvioon oli tarkoitusta varten varattu 600 000 mk, mutta koska 
historiikkia ei ehditty julkaista kertomusvuonna kaupunginhallitus päätti, että ko. 
määräraha saatiin käyttää vielä v:n 1962 aikana (28.12. 3 670 §). 

Työnvälitystoimiston arkiston siirtämisestä kaupunginarkiston suojiin Mäkelän-
katu 107:ään aiheutunut lasku 8 025 päätettiin suorittaa kaupunginhallituksen 
yleisistä käyttövaroista (khn jsto 13.6. 6 053 §). 

Yleishyödyllisten yritysten määrärahat 

Komitea,jonka kaupunginhallitus oli asettanut (ks. s. 161) jakamaan menosään-
töön merkittyä yleishyödyllisten yritysten ja laitosten avustusmäärärahaa, ilmoitti 
lähettämässään mietinnössä, että avustuksia oli kaupunginhallituksen toimesta 
julkaistun kuulutuksen perusteella hakenut 65 järjestöä, yht. 22.125 mmk. Käytettä-
vissä oleva määräraha oli 7.7 7 mmk, josta jaettiin 7.7 65 mmk. Apurahojen hakemi-
sesta oli 23.1. julkaistu kuulutus pääkaupungissa ilmestyvissä sanomalehdissä. Ha-
kuaika päättyi 28.2., jonka jälkeen vielä kaksi järjestöä oli jättänyt anomuksensa. 
Näille ei omaksutun käytännön mukaan voitu myöntää avustusta. 

Hyväksyen komitean ehdotuksen sellaisenaan kaupunginhallitus päätti jakaa 
seuraaville yhdistyksille jäljempänä mainitut määrärahat: 
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