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tus päätti ilmoittaa, ettei kaupunki siinä vaiheessa katsonut voivansa myydä Melto-
lan ja Kiljavan parantolassa olevia hoitopaikkojaan (5.7. 1 947, 5.4. 1 015 §). 

Kiljavan parantola Oyrlle päätettiin ilmoittaa, ettei kaupunki voi suostua sellai-
seen järjestelyyn, että potilaista, joita lain mukaan ei voida hoitaa parantolassa mak-
suttomasti, perittäisiin potilaat lähettäneeltä kunnalta lain mukainen hoitomaksu il-
man erikoista maksusitoumusta (1.11. 2 823 §). 

Taideteosten osto. Kansalaisten Taiteenedistämisyhdistykseltä päätettiin ostaa 
enintään 110 kpl värigrafiikkatöitä enintään 3 000 mk:n hintaan kappaleelta. Sai-
raalaviraston tehtäväksi annettiin taideteosten jakaminen eri sairaaloille, jolloin 
kustannukset saatiin suorittaa ao. sairaalain muiden menojen tililtä määrärahoja kui-
tenkaan ylittämättä (17.5. 1 416 §). 

Kaupungin vaakunoiden lahjoittaminen eräille sairaaloille. Yleisjaosto oikeutti 
kaupunginkanslian tilaamaan 4 kpl kaupungin vaakunoita enintään 20 000 mk:n 
kappalehinnasta sairaalaviraston kanssa erikseen sovittavan kokoisina. Vaakunat 
saatiin lahjoittaa Meltolan ja Kellokosken parantoloille, Tammisaaren keskusmieli-
sairaalalle sekä Helsingin yliopistolliselle keskussairaalalle (khn jsto 13.3. 5 456 §). 

Jäsenmaksut ym. Merkittiin tiedoksi Paikallissairaalain Liiton ilmoitus, että Hel-
singin kaupunki oli hyväksytty liiton jäseneksi (11.1. 131 §). 

Tuberkuloosipiirien Liiton kertomusvuoden jäsenmaksun suorittamista varten 
kaupunginhallitus päätti myöntää 203 742 mk (7.6. 1 646 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltolautakunnan ja lastensuojelulautakunnan alaisten laitosten vapaakirjeoikeut-
ta ja postirahavapautta koskevassa asiassa Suomen Kaupunkiliiton hallitukselle pää-
tettiin esittää, että se ryhtyisi toimenpiteisiin annettujen säännösten muuttamiseksi 
siten, että huoltolautakunnan ja lastensuojelulautakunnan lisäksi niiden alaiset hal-
lintoelimet ja laitokset saisivat vapaakirjeoikeuden (6.9. 2 305 §). 

Yleisjaosto päätti korottaa huoltoviraston kassa- ja tiliosaston sekä eräiden huol-
totoimistojen ennakkovarojen määrää ja määräsi rahojen säilyttämistä koskevat oh-
jeet (khn jsto 2.1. 5 035 §). 

Huoltovirasto. Kaupunginhallitus oikeutti huoltolautakunnan nimittämään viran-
haltijat seuraaviin virkoihin niitä haettavaksi julistamatta (palkkaluokka suluissa): 
huoltovirastoon 1.1.1963 lukien perustettuihin toimistoesimiehen virkaan (19), apu-
laistoimistoesimiehen virkaan (17), yhdeksään huoltotarkastajan virkaan (16), kah-
teen huoltosisaren virkaan (12), yhteen kassanhoitajan ja kahteen toimistoapulaisen 
virkaan (10), viiteen toimistoapulaisen virkaan (8) sekä viiteen toimistoapulaisen ja 
24:ään kodinhoitajan virkaan (7) samoja tehtäviä aikaisemmin hoitaneet, tilapäisesti 
palkatut viranhaltijat, toimistovirkoihin nimitettävät kuitenkin sillä ehdolla, että he 
vuoden kuluessa virkaan ottamisesta lukien suorittavat koulutustoimikunnan tar-
peellisiksi katsomissa puitteissa toimistoteknillisen kurssin sekä saman ajan kuluessa 
esittävät huoltolautakunnan tarpeelliseksi harkitsemissa tapauksissa selvityksen 
riittävästä konekirjoitustaidostaan (15.11. 2 984 §). 
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Puutavara- ja polttoainetoimiston ent. toimistovirkailija, sittemmin tp. virasto-
työntekijänä toiminut Helvi Koskinen päätettiin virkasäännön 11 §:n 2 kohdan pe-
rusteella siirtää 1.4. alkaen huoltoviraston vakinaisesti täyttämättä olevaan 13. palk-
kaluokan toimistoapulaisen virkaan (8.3. 757 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 244 120 mk yhden tp. huoltotarkastajan palkkaami-
seksi 21. palkkaluokan mukaisella palkalla huoltoviraston laitoshuoltotoimistoon 
ajaksi 1.9.—31.12. (28.6. 1 884 §) ja 790 000 mk yhdeksän työsopimussuhteessa ole-
van toimistoapulaisen palkkaamiseksi enintään 2 % kk:n ajaksi keskimäärin 35 000 
mk:n kuukausipalkalla viraston keskusrekisterin uudelleenjärjestelyä varten (3.1. 
49§). 

Seuraavat virat päätettiin toistaiseksi jättää täyttämättä, kauintaan kuitenkin 
v:n 1963 loppuun: huoltoviraston asiamiesosaston 23. palkkaluokan toimistoesimie-
hen virka ja 18. palkkaluokan toimistoesimiehen virka sekä keskustoimiston 16. 
palkkaluokan toimistonhoitajan virka (1.3. 681 §, 4.10. 2 561 §, 5.12. 3 185 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumoten huoltolautakunnan 20.3. tekemän, tutkitta-
vaksi alistetun päätöksen siltä osin kuin oli kysymys vuosiloman myöntämisestä vi-
raston alkoholistihuoltotoimiston toim.hoit. Antti Purhoselle ja huoltotark. Bror-
Erik Roscherille, kehottaa huoltolautakuntaa viipymättä pidättämään heidät viran-
toimituksesta siihen saakka, kunnes raastuvanoikeus ratkaisisi heitä vastaan parhail-
laan ajettavan syytteen sekä välittömästi raastuvanoikeuden asiassa antaman pää-
töksen jälkeen ottamaan uudelleen harkittavakseen, mihin toimenpiteisiin raastuvan-
oikeuden päätöksen johdosta mahdollisesti olisi ryhdyttävä (29.3. 913 §, 12.4. 1 083§). 

Eräät rekisteritoimiston viranhaltijat oikeutettiin suorittamaan ylityötä 200 tun-
nin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 2.5. 5 828 §). 

Merkittiin tiedoksi Helsingin verotoimiston 21.3. antamat päätökset n:o 124 ja 
125, joilla oli hylätty anomus kaupungin maksuvelvollisuuden poistamisesta kahden 
kodinhoitajan ateriakorvauksista v:lta 1953—1958 jälkikäteen kaupungin varoista 
suoritettujen ennakkoverojen, työnantajan lapsilisä- ja kansaneläkemaksujen sekä 
veronlisäysten, yhteismäärältään 5 395 mk, osalta sekä päätettiin tyytyä em. pää-
töksiin. Verotoimisto oli myöhemmin 22.5. tekemällään päätöksellä poistanut kau-
pungin maksuvelvollisuuden siltä osin kuin sen poistamista koskeva anomus oli pää-
töksellä n:o 125 hylätty ja määrännyt kaupungille suoritettavaksi takaisin sen tältä 
osin anomat 3 780 mk (18.4. 1 144 §, 7.6. 1 647 §). 

6. huoltotoimistossa sattuneen järjestyshäiriön yhteydessä särkyneen kellon lasin 
korvaamista varten järjestysmiehelle yleisjaosto myönsi 350 mk (khn jsto 9.10. 
6 730 §). 

Huoneistot. Kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltolautakuntaa ottamaan ta-
lossa Helsinginkatu 24 työtupien vanhusten askartelukeskuksena käytetyt, n. 60 m2:n 
suuruiset huonetilat huoltoviraston käyttöön sekä työtupien n. 15 m2:n suuruisen 
kokoushuoneen huoltoviraston tilapäisten työryhmien työskentelytilaksi. Kiinteistö-
lautakuntaa kehotettiin osoittamaan samassa talossa olevan elintarvikekeskuksen 
pääemännän virka-asunto sen vapauduttua asukkaasta huoltolautakunnan virasto-
käyttöön vahvistettujen perusteiden mukaista tilitys vuokraa vastaan sekä suoritut-
tamaan käytettävissä olevilla määrärahoillaan tarvittavat muutos- ja korjaustyöt 
(8.3. 747 §). 
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Huoltotilojen varaaminen Töölön virastotalosta IV huoltotoimistoa varten, ks. 
s. 322. 

Henkikirjoitusta koskevien eräiden säännösten ja määräysten muuttamisesitys. 
Huoltolautakunta oli tekemässään esityksessä huomauttanut, että henkikirjoittajien 
omaksumaa henkikirjoituslain 5 §:n nykyistä suppeata tulkintaa ei voida pitää lain 
hengen mukaisena. Lain mukaan Suomessa asuva henkilö on henkikirjoitettava siellä, 
missä hänen varsinainen asuntonsa oli tammikuun 1 p:nä, 5 §:n 2 momentin mukaan 
älköön kuitenkaan henkilöä, joka on otettu sairaalaan tai muuhun huoltolaitokseen 
tämän vuoksi henkikirjoitettako siinä kunnassa, jossa laitos tai hoitopaikka sijaitsee, 
vaan merkittäköön henkikirjaan siellä, missä asianomainen oli tai lain 2 §:n mukaan 
olisi pitänyt olla henkikirjoitettuna joutuessaan hoidettavaksi laitokseen. Henkikir-
joittajat ovat käytännössä tulkinneet henkikirjoituslain 5 §:n säännöksiä siten, että 
esim. yksityisten järjestöjen ylläpitämissä sairas- ja vanhainkodeissa hoidettavana 
olevat on henkikirjoitettava laitoksen sijaintikunnassa. Kaupunki tukee vuosittain 
useita kaupungin ulkopuolella olevia vanhainkoteja. Avustuksen suuruus määräytyy 
laitoksessa edellisenä vuonna hoidettujen helsinkiläisten hoitopäivien mukaisesti. 
Henkikirjoittajan omaksuman tulkinnan johdosta muuttuu hoidettavan henkikirjoi-
tuspaikka seuraavan vuoden alusta lukien, minkä vuoksi avustusta ei voida jatku-
vasti suorittaa silloinkaan, kun ao. henkilö kaupungissa vallitsevan hoitopaikkapulan 
takia on ohjattu mainittuihin hoitokoteihin huolto viraston toimesta. Lautakunta oli 
ehdottanut 5 §:n 2 momentin muutettavaksi siten, että sanan »parantolaan»jälkeen 
lisättäisiin sanat »sairaskotiin, vanhainkotiin» sekä lastensuojelulautakunnan esityk-
sestä sanat »lasten- tai nuorisonhuoltolaitokseen, vajaamielislaitokseen». Lisäksi olisi 
kaupunginhallituksen v. 1958 hyväksymiä sosiaalisten apurahojen jako-ohjeita täy-
dennettävä siten, että ohjeissa helsinkiläisellä tarkoitettaisiin paitsi Helsingissä hen-
kikirjoitettua myös sellaista kaupungin ulkopuolellalaitos hoidossa olevaa, joka on 
toimitettu hoitoon kaupungista, ja joka hoidon alkaessa oli tai olisi pitänyt olla kau-
pungissa henkikirjoitettuna. Sisäasiainministeriöstä oli ilmoitettu, että parhaillaan oli 
valmisteilla henkikirjoitusta koskevien säännösten uusiminen. Tämä veisi kuitenkin 
vielä pitkän ajan, mutta nykyistenkin säännösten puitteissa asia olisi hoidettavissa. 
Se voitaisiin ottaa käsiteltäväksi henkikirjoittajien neuvottelupäivillä ja saada myön-
teiseen ratkaisuun jo v:een 1963 mennessä. Sosiaalitointa johtavan kaupunginjohta-
jan mielestä ei mainittujen apurahojen jako-ohjeiden muuttaminen ollut tarkoituk-
senmukaista ja mikäli joidenkin yksityisten laitosten osalta osoittautuisi tarpeelli-
seksi poiketa niistä, olisi asia sellaisen laitoksen osalta käsiteltävä erikseen. Kaupun-
ginhallitus päätti, hyläten lautakunnan esityksen muilta osin, tehdä Suomen Kau-
punkiliiton hallitukselle esityksen, että se ryhtyisi toimenpiteisiin henkikirjoituslain 
5 §:n 2 momentin sovellutuksen selventämiseksi tai tarvittaessa sanotun lainkohdan 
muuttamiseksi huoltolautakunnan ja lastensuojelulautakunnan esityksen mukaisesti 
(29.11.3 105 §). 

Kodinhoitajatyövoiman lisäämistä koskevan Eläkeläiset-yhdistyksen Malmin 
osaston kirjelmän johdosta kaupunginhallitus päätti yhdistykselle ilmoittaa, että 
kaupungin palveluksessa olevien kodinhoitajien määrää on erityisesti viime vuosina 
huomattavasti lisätty sekä että mahdollisuuksien mukaan pyritään myös vanhusten 
kodinhoito- samoin kuin kotisairaanhoitotoimintaa jatkuvasti tehostamaan ja laa-
jentamaan (30.8. 2 241 §). 
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Vähävaraisten äitien lomakustannusten korvaaminen. Sosiaaliministeriöltä oli haet-
tu korvausta vähävaraisten äitien lomakustannuksista v:lta 1961 yhteensä 48 230 
mk. Ministeriö oli myöntänyt korvausta mainituista kustannuksista 33 920 mk. Kos-
ka korvauksen myöntäminen oli täysin ministeriön harkinnasta riippuva, todettiin, 
että päätökseen ei kannattanut hakea muutosta. Kaupunginhallitus päätti merkitä 
ilmoituksen tiedoksi ja tyytyä ministeriön päätökseen (14.3. 806 §). 

Työtuvat. Kaupunginhallitus päätti, muuttaen väliaikaisesti v. 1960 (ks. s. 242) 
tekemäänsä päätöstä, että työtupien myymälän viranhaltijain päivittäinen virantoi-
mitusaika kokeiluluontoisesti kertomusvuoden heinä-elokuun aikana alkaa arkipäi-
visin klo 8.30 ja päättyy klo 17. o o paitsi lauantaisin ja juhlapäivien aattoina, jolloin 
virantoimitusaika palkkalautakunnan esittämillä ehdoilla päättyy klo 14. o o, mikäli 
ilmeistä tarvetta sen jatkamiseen klo 15. o o saakka ei ollut (5.7. 1 951 §). 

Työtuville päätettiin hankkia 2-neulainen Singer 261-1 varsikone täydellisenä. 
Tarkoitukseen saatiin käyttää enintään 350 000 mk (khn jsto 25.9. 6 641 §). 

Yleisjaosto oikeutti keskuspesulan poistamaan työttömyystöitä varten v. 1958 
hankitut ja silloin keskuspesulan käyttöön tarkoitetut 20 ompelukonetta kirjanpi-
dostaan 31.12. lukien yhteensä 95 460 mk:n arvoisina sekä luovuttamaan ne työtu-
pien käyttöön (khn jsto 9.10. 6 738 §). 

Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien hoitoa varten tarkoitetun poliklinikan 
kertomusvuoden ylläpitokustannuksia varten oli aikanaan anottu 2 mmk:n valtion-
avustus. Sosiaaliministeriö oli käsitellyt asian, mutta ei ollut määrärahan puutteen 
takia voinut suostua anomukseen. Kaupunginhallitus päätti tyytyä ministeriön pää-
tökseen (24.5. 1 510 §). 

Em. poliklinikalla sattuneen järjestyshäiriön aikana särkyneiden silmälasien kor-
vaamiseksi ao. huoltokonstaapelille yleisjaosto myönsi 1 160 mk (khn jsto 9.1. 5 079 
§)· 

Kaupunginvaltuusto päätti v. 1961 (ks. s. 37) ostaa Kustaa Vaasan tie 13:ssa ole-
van kiinteistön 20 hoitopaikkaa käsittävän hoitokodin perustamiseksi hoitoa tai 
huoltoa tarvitsevia alkoholisteja ym. päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjiä varten. 
Kiinteistöviraston talo-osasto oli laatinut 19.4. päivätyt ko. kiinteistön muutos- ja 
korjaustyöpiirustukset nro 1—9, jotka kaupunginhallitus hyväksyi. Samalla kau-
punginhallitus päätti lähettää piirustukset sosiaaliministeriön hyväksyttäväksi. 
Kiinteistölautakuntaa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin mainittujen töiden 
suorittamiseksi siten, että suunniteltu hoitokoti voitaisiin ottaa käyttöön kertomus-
vuoden syksyn kuluessa. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Kustaa Vaasan tie 
13:ssa sijaitseva kiinteistö siirretään kiinteistölautakunnan hallinnosta huoltolauta-
kunnan hallintoon siitä lukien, jolloin em. muutos- ja korjaustyöt on suoritettu ja 
ne on huoltolautakunnan toimesta hyväksytty. Sosiaaliministeriö oli sittemmin hy-
väksynyt ko. muutostyöt (28.6. 1 882 §, 30.8. 2 248 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti vahvistaa em. hoitokotia (Toukolan 
hoitokotia) varten seuraavat yleiset toimintaohjeet: 

1) Hoitokodin tarkoituksena on auttaa huollettavaa vapautumaan päihdyttä-
vien aineiden väärinkäytöstä sekä siitä hänelle itselleen ja muille aiheutuvista hai-
toista kiinnittämällä erityistä huomiota huollettavan vapaaehtoisuuteen perustuviin 
huoltotoimenpiteisiin, huollettavan luottamuksen ja vastuuntunnon samoin kuin 
omatoimisuuden ja myönteisen asennoitumisen herättämiseen ja edistämiseen sekä 
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lääkinnällisten hoitomenetelmien hyväksikäyttöön ja yhteistoimintaan lääkintä-
viranomaisten kanssa. 

2) Edellä mainutun tarkoituksen toteuttamiseksi annetaan kodissa täysihoitoa 
ja tarvittaessa muutakin hoitoa lähinnä huoltoloista ja sairaaloista vapautuville 
asunnottomille päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjille sekä muillekin sellaisille 
päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjille, joiden ottaminen hoitokotiin katsotaan 
tarkoituksenmukaiseksi. 

Kodissa asuva huollettava on mahdollisuuksien mukaan ohjattava sopivaan to-
veriseuraan ja vapaa-ajanviettotoimintaan, autettava häntä asunnon ja työpaikan 
hankkimisessa sekä ohjattava hakeutumaan poliklinikka- ja muuhun erityishoitoon. 

Kodissa asuvalle on varattava tilaisuus osallistua sellaiseen kodissa järjestettä-
vään henkilökohtaiseen hoitoon tai ryhmähoitoon tahi kodin ulkopuolella A-klini-
kalla tai muulla poliklinikalla annettavaan hoitoon sekä AA-kerhotoimintaan. 

3) Hoitokotiin otetaan vapaaehtoisesti sinne pyrkiviä, kohdassa 2) tarkoitettuja 
työkykyisiä helsinkiläisiä miehiä. 

Asukkaiden ottamisesta hoitokotiin päättää huoltolautakunnan PAVI-huolto-
jaosto. 

4) Kodissa annettavasta hoidosta peritään huollettavalta kohtuullinen korvaus, 
jonka suuruuden huoltolautakunta kaupunginvaltuuston 12.12. (ks. s. 26) tekemän 
päätöksen mukaisesti on oikeutettu vahvistamaan. 

Hoitomaksu on suoritettava yleensä vähintään kerran kuukaudessa, mikäli mah-
dollista etukäteen, PAVI-huoltojaoston tarkemmin määräämällä tavalla. Hoito-
maksun suorittamisesta varattoman puolesta päättää huoltolautakunnan PAVI-
huolto jaosto. 

5) Edellä 2) kohdassa tarkoitettua hoitoa ja huoltoa annetaan kodissa yleensä sii-
hen saakka, kunnes asukas on saanut hankituksi itselleen työpaikan, asunnon hoito-
kodin ulkopuolelta ja riittävän vaatetuksen. Asuminen hoitokodissa saa kuitenkin 
yhtäjaksoisesti kestää yleensä 2—4 kuukautta ja kauintaan 6 kuukautta. Hoidolli-
sista tai muista erityisistä syistä voidaan asumisaikaa PAVI-huoltojaoston suostu-
muksella kuitenkin poikkeuksellisesti pidentää. 

6) Hoitokodissa asuva on velvollinen pidättäytymään päihdyttävien aineiden 
käytöstä sekä kodin johtajan antamia ohjeita noudattaen osallistumaan kodissa ja 
kodin alueella esiintyviin töihin. 

Hoitokodin johtajalla on oikeus erottaa kodista sellainen asukas, joka kodissa 
tai sen ulkopuolella käyttää päihdyttäviä aineita tai joka ei noudata kodin toiminta-
periaatteita taikka rikkoo kodin järjestystä. Erottamisesta ja sen syistä on kuitenkin 
ilmoitettava huoltolautakunnan PAVI-huolto jaostolle. 

7) Hoitokodin järjestyssäännön vahvistaa huoltolautakunnan PAVI-huolto-
jaosto (20.12. 3 307 §). 

Koskelan sairaskoti. Kaupunginhallitus oikeutti huoltolautakunnan nimittämään 
virkoja haettavaksi julistamatta Koskelan sairaskotiin 1.1.1963 lukien perustettui-
hin seuraaviin virkoihin (palkkaluokka suluissa): ylilääkärin virkaan (valtion B 1), 
apulaisylilääkärin virkaan (valtion A 30), neljään osastolääkärin virkaan (valtion 
A 27), otolaryngologin virkaan, silmälääkärin virkaan ja anestesialääkärin virkaan 
(valtion A 29), kemistin virkaan (28), apul.ylihoitajan virkaan ja kolmeen sos.hoita-
jan virkaan (16), apul.yöylihoitajan ja neljään os.hoitajan virkaan, labor.hoitajan 
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virkaan, röntgenhoitajan virkaan ja farmaseutin virkaan (14), laboratorioapulaisen 
virkaan, kahteen kanslianhoitajan virkaan ja kahteen lääkintävoimistelijan virkaan 
(11), laboratorioteknillisen apulaisen virkaan, röntgenapulaisen ja viiteen hoitajan 
virkaan (9), filminkehittäjän virkaan (7) ja neljään hoitoapulaisen virkaan (4) ko. 
tehtävien hoitamista varten tilapäisesti palkatut viranhaltijat, toimistovirkoihin 
nimitettävät kuitenkin sillä ehdolla, että he vuoden kuluessa virkaan ottamisesta 
suorittavat koulutustoimikunnan tarpeelliseksi katsomissa puitteissa toimistoteknil-
lisen kurssin (22.11. 3 063 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää tarvittavat määrärahat jäljempänä mainittu-
jen tilapäisten viranhaltijain palkkaamiseksi Koskelan sairaskotiin (palkkaluokka 
suluissa): neljä sairaanhoitajaa (11) ja seitsemän hoitajaa (9) ajaksi 1.12.—31.12. 
sen mukaan kuin sairaskodin A 1, C 1 ja G 1 osastojen muuttamisen johdosta varsi-
naisiksi sairasosastoiksi lisähenkilökunnan palkkaaminen osoittautuu tarpeelliseksi 
(13.9. 2 377 §); neljä laboratorioteknillistä apulaista (14) ja hoitoapulainen (9) labo-
ratorio-osastolle 1.9. lukien kertomusvuoden loppuun (24.5. 1 519 §); osapäivätyöhön 
työsopimussuhteessa oleva puhelunvälittäjä työaikaa vastaavin palkkaeduin sen 
mukaan kuin sairaskodin puhelunvälittäjien työn helpottamiseksi osoittautuu välttä-
mättömäksi (22.11. 3064 §); viisi keittiöapulaista (9) ja kanttiiniapulainen (8) 1.5.1u-
kien sillä ehdolla, ettei vastaavaa henkilökuntaa enää palkattaisi työsopimussuhtee-
seen. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltolautakuntaa kiireellisesti suo-
rittamaan tutkimuksen ja sen perusteella tekemään yksityiskohtaisen ehdotuksen 
Koskelan sairaskodin kanttiinitoiminnan vastaisesta järjestelystä (5.4. 1006 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti alistaa tutkittavakseen ja kumota huoltolai-
tosten johtokunnan 15.6. tekemään päätöksen Signe Rikkosen valitsemisesta sairas-
kodin 9. palkkaluokan hoitoapulaisen virkaan 15.6. lukien erinäisillä ehdoilla. Huol-
tolaitosten johtokuntaa kehotettiin ottamaan asia uudelleen käsiteltäväkseen ja siinä 
laillisesti menettelemään (20.6. 1 799 §). 

Huoltolaitosten johtokunta oikeutettiin suorittamaan Koskelan sairaskotiin 
puheopetuksen antamista varten puhekyvyttömyyttä poteville potilaille tarvittaessa 
palkattaville logonomeille toistaiseksi 1 500 mk:n suuruinen palkkio kultakin sairas-
kodissa suoritetulta täydeltä työtunnilta (18.10. 2 708 §). 

Eräät Koskelan sairaskodin viranhaltijat oikeutettiin suorittamaan ylityötä 200 
tunnin enimmäismäärän ylittäen (khn jsto 28.8. 6 473 §). 

Kaupunki oli v. 1960 hakenut muutosta lääkintöhallituksen samana vuonna teke-
mään päätökseen, jolla anomus Koskelan sairaskodin uudessa keskusrakennuksessa 
olevien 140 hoitopaikan ja muissa rakennuksissa olevien 275 hoitopaikan sekä Kus-
taankartanon vanhainkodin 13 hoitopaikan hyväksymisestä sairaalalain mukaiseen 
valtionapuun oikeuttavaksi oli hylätty. Korkein hallinto-oikeus oli 29.3. antamas-
saan päätöksessä katsonut, ettei ollut esitetty syytä valituksenalaisen päätöksen 
muuttamiseen (5.7. 1 944 §). 

Sairaanhoitajien vuosilomasijaisina toimivien lääketieteen kandidaattien ja sai-
raanhoito-oppilaiden palkkaedut (ks. s. 190). Huoltolaitosten johtokunnan esityk-
sestä kaupunginhallitus oikeutti valtion lääkintävoimistelukurssien oppilaat suorit-
tamaan sairaskodissa sairaalaharjoittelua 8.1.—14.1. välisenä aikana sekä sanottuna 
aikana ruokailemaan sairaskodin ruokasalissa henkilökunnalta perittävää ateriakor-
vausta vastaan, sillä ehdolla että he harjoitteluaikana korvauksetta osallistuvat 
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käytännölliseen lääkintävoimistelutyöhön sairaskodissa. Myöhemmin kaupungin-
hallitus oikeutti ko. oppilaat toistaiseksi suorittamaan sairaskodissa sairaalaharjoit-
telua sairaskodin johdon kanssa kulloinkin sovittavissa puitteissa ja muuten em. 
ehdoilla (3.1. 46 §, 25.1.281 §). 

Koskelan sairaskotiin päätettiin hankkia yksi projektori ja episkooppi ao. kalus-
tonhankinta määrärahoja käyttäen (khn jsto 27.2. 5 389 §). 

Huoltolautakunnan esitettyä kolmannen leikkaussalin rakentamista Koskelan 
sairaskodin uuteen keskusrakennukseen kaupunginhallitus päätti hyväksyä talo-
rakennusosaston laatimat mainittua muutostyötä koskevat 19.1., 27.3. ja 2.4. päivä-
tyt pääpiirustukset n:o 1—3 sekä lähettää ne sosiaaliministeriön vahvistettaviksi. 
Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa huoltolautakunnan ja 
huoltolaitosten johtokunnan kanssa, mikäli ministeriö vahvistaa muutostyöt, toteut-
tamaan piirustusten mukaiset muutostyöt uuden keskusrakennuksen rakennusmää-
rärahoja käyttäen laitoksen toiminnalle sopivana ajankohtana v:n 1963 kesän aikana 
(6.9.2 303 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat 15.5. päivätyt 
Koskelan sairaskodin N-, G- ja F-rakennusten välisen yhdystunnelin sekä siihen liit-
tyvän jätekeskuksen pääpiirustukset n:o 1—2. Yleisten töiden lautakuntaa kehotet-
tiin rakennustöiden yhteydessä ottamaan huomioon huoltolaitosten johtokunnan 
lausunnossa esitetyt näkökohdat. Piirustukset lähetettiin sosiaaliministeriön vah-
vistettaviksi (20.9. 2450 §). 

Yleisjaosto päätti myöntää v:n 1963 talousarvioon kuuluvista kaupunginhallituk-
sen käyttövaroista, mikäli kaupunginvaltuusto aikanaan hyväksyy määrärahan 
ehdotettuun tarkoitukseen, huoltoviraston käytettäväksi 200 000 mk Annalanmäen 
hospitaalia koskevan pronssisen muistolaatan kiinnittämistä varten Koskelan sairas-
kodin keskusrakennuksessa sijaitsevan poliklinikan aulan seinään (khn jsto 18.12. 
7 237 §). 

Koskelan sairaskodin ja Roihuvuoren vanhainkodin kanttiinitoiminta päätettiin 
v:n 1963 alkupuoliskolla järjestää kokeilumielessä huoltolaitosten johtokunnan sopi-
viksi katsomien yksityisten yritysten hoidettavaksi toistaiseksi sillä ehdolla, että 
kanttiinien ylläpitäjät huolehtivat hoidokkiosastoilla tapahtuvasta myynnistä ja 
että kanttiinien hinnat eivät ylitä vähittäiskauppaliikkeiden yleistä hintatasoa sekä 
ettei huollettavien palvelutasoa entisestään huononneta. Samalla kaupunginhallitus 
päätti oikeuttaa huoltolaitosten johtokunnan luovuttamaan kanttiinien käyttöön 
varatut huonetilat kanttiinien ylläpitäjille siten, että vuokrattavista tiloista ja niihin 
liittyvistä etuisuuksista etukäteen kuukausittain peritään vahvistettujen tilitys-
vuokraperusteiden mukainen korvaus. Vuokrasuhteesta samoin kuin kanttiinitoi-
minnan harjoittamisen ehdoista on johtokunnan toimesta laadittava kirjallinen sopi-
mus. Kanttiinitoiminnan harjoittajalle saatiin myydä Koskelan sairaskodin kanttii-
nin tavara varasto hankintahintaan. Koskelan sairaskodin entinen kanttiininhoitaja 
Eila Mäkikärki määrättiin virkasäännön 11 §:n 2 momentin nojalla siirtymään lii-
kennelaitoksen hankintaosaston 8. palkkaluokan tp. apulaisvaatevarastonhoitajan 
tehtäviin sillä edellytyksellä, että v:n 1963 talousarvioon varataan määräraha sano-
tun viranhaltijan palkkaamista varten. Koskelan sairaskodin kanttiinissa avoimeksi 
tulevat virat oli toistaiseksi jätettävä vakinaisesti täyttämättä ja sen jälkeen kun 
kanttiinitoiminnan uudelleenjärjestely Koskelan osalta olisi toteutettu, oli huolto-
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lautakunnan tehtävä kaupunginhallitukselle esitys tarpeettomiksi käyneiden virko-
jen ja tilapäisten virkasuhteiden lakkauttamisesta (18.10. 2 702 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää yleisistä käyttövaroistaan 150000 mk Koske-
lan sairaskodin 50-vuotis juhlallisuuksien ohjelman järjestämisestä aiheutuvien kus-
tannusten suorittamista varten sekä oikeuttaa huoltolaitosten johtokunnan järjestä-
mään kahvitarjoilun juhlallisuuksiin osallistuville kutsuvieraille ja lautakunnan alai-
sissa vanhusten huoltolaitoksissa hoidettavina oleville hoidokeille samoin kuin lai-
tosten henkilökunnalle laitoksille myönnettyjä ruokintamäärärahoja käyttäen niitä 
kuitenkaan ylittämättä. Kaupungin laitoshoito toimintaa esittelevä Koskelan 
sairaskodin 50-vuotis juhla julkaisun toimittamista varten myönnettiin 376 000 mk 
(13.9. 2376, 2380 §, khn jsto 24.7. 6352 §). 

Kaupunginhallitus oli kehottanut huoltolaitosten johtokuntaa alistamaan tut-
kittavakseen johtokunnan 8.5. tekemän päätöksen, joka koski uutteruusrahan suorit-
tamista 80 v täyttävälle hoidokille Antti Pastiselle. Hänet oli v. 1904 otettu 
Kivelän sairaalan alueella sijainneeseen kunnalliskotiin, koska hän kuuromykkänä 
ei pystynyt elättämään itseään vapailla työmarkkinoilla. Sen jälkeen hän oli 58 v 
työskennellyt nykyisen Koskelan sairaskodin maalarien työhuoneessa ja myöhemmin 
työkyvyttömänä siirretty Kustaankartanon vanhainkodin sairasosastolle. Johto-
kunnan mielestä olisi Pastiselle, joka erittäin tunnollisesti oli hoitanut työnsä, edel-
leenkin myönnettävä oikeus nauttia uutteruusrahaa riippumatta siitä, oliko hän työs-
sä vai ei ja olisi tästä hänelle ilmoitettava hänen 80-vuotispäivänään. Huoltolauta-
kunta ilmoitti päättäneensä, mikäli kaupunginhallitus katsoisi aiheelliseksi kumota 
huoltolaitosten johtokunnan päätöksen, korottaa Pastiselle kansaneläkkeestä hänen 
henkilökohtaisia tarpeitaan varten suoritettavat käyttövarat 4 000 mk:ksi kuukau-
dessa. Sairaalatointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan mielestä tällaisen uutte-
ruusrahan maksamista työkyvyttömälle henkilölle ei voitu pitää huoltoapulain 53 
§:ssä tarkoitettuna ahkeruuspalkkiona. Kun huoltolautakunta oli päättänyt säilyt-
tää Pastisen henkilökohtaiset käyttövarat ennallaan, päätti kaupunginhallitus kumo-
ta huoltolaitosten johtokunnan 8.5. tekemän päätöksen (10.5. 1293 §, 7.6. 1648 §). 

Kustaankartanon vanhainkoti. Kaupunginhallitus päätti, että Kustaankartanon 
vanhainkodin yhteen valtion A 27 palkkausluokkaan kuuluvaan osastolääkärin vir-
kaan saatiin virkaa haettavaksi julistamatta valita tehtäviä aikaisemmin hoitanut 
tp. osastolääkäri (22.11. 3063 §), samaten päätettiin tp. traktorinkuljettajan viran 
tilalle 1.1. lukien perustettuun 15. palkkaluokan traktorinkuljettajan virkaan pal-
kata sitä haettavaksi julistamatta vanhainkodin tp. traktorinkuljettaja Toivo 
Tanskanen (22.2. 581 §). Vielä päätettiin yhden 4. palkkaluokkaan kuuluvan tp. 
hoitoapulaisen sijasta 15.10. lukien palkata yhteisesti N- ja R-osastoja varten tp. 
kylvettäjähoitoapulainen saman palkkaluokan mukaisilla palkkaeduilla sillä ehdolla, 
ettei siitä aiheudu lisäkustannuksia (4.10. 2562 §). 

Kustaankartanon vanhainkodin tp. urkurille päätettiin suorittaa palkkiona 
urkurin tehtävien hoitamisesta 8 490 mk/kk 1.6. lukien (17.5. 1425 §). 

Valtionavun myöntäminen, ks. Koskelan sairaskoti. 
Kunnalliskodissa toimiville sairaanhoitajille järjestettävien opintopäivien osan-

ottajille päätettiin 9.5. järjestää tilaisuus tutustua Kustaankartanon vanhainkotiin 
ja pitää korvauksetta sen juhlasalissa kokouksensa. Opintopäivien osanottajille, 
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n. 100 henkilölle päätettiin tarjota vanhainkodissa kaupungin kustannuksella lounas 
(khn jsto 3.4. 5643 §). 

Roihuvuoren vanhainkoti. Kaupunginhallitus myönsi huoltolaitosten johtokunnal-
le oikeuden ottaa Roihuvuoren vanhainkotiin 1.1.1963 lukien perustettuihin seu-
raaviin virkoihin (palkkaluokka suluissa): apulaisylilääkärin virkaan (valtion A 30), 
talouspäällikön virkaan (21), ylihoitajan virkaan (18), yöylihoitajan virkaan (16), 
poliklinikkahoitajan, laboratoriohoitajan ja seitsemään osastonhoitajan virkaan (14), 
kirjanpitäjän, emännän ja koneenhoitajan virkaan (13), kahteen sairaanhoitajan, 
sosiaalineuvojan ja kahteen askartelutyönohjaajan virkaan (11), toimistoapulaisen, 
apuemännän ja liinavaatevarastonhoitajan virkaan (10), yhdeksääntoista hoitajan 
virkaan, varastonhoitajan ja vahtimestarin virkaan (9), kahteen apumiehen virkaan 
(8), kahteen puhelunvälittäjän virkaan (6), kahteen kylvettäjän virkaan, dieetti-
keittäjän virkaan ja kahteen keittäjän virkaan (5) sekä neljään keittiöapulaisen vir-
kaan (4) samojen tehtävien suorittamista varten tilapäisesti palkatut viranhaltijat, 
toimistovirkoihin nimitettävät kuitenkin sillä ehdolla, että he yhden vuoden kuluessa 
virkaan ottamisesta lukien suorittavat koulutustoimikunnan tarpeellisiksi katsomis-
sa puitteissa toimistoteknillisen kurssin (22.11. 3063 §); 1.3. lukien päätettiin vanhain-
kotiin palkata tp. talouspäällikkö (26), tp. ylihoitaja (23) ja tp. toimistoapulainen 
(12) (22.2. 587 §). 

Yleisjaosto päätti, että Roihuvuoren vanhainkotiin saatiin hankkia Peugeot 
403 D 4 B -merkkinen umpipakettivaunu, jonka hinta henkilöpakettivaunuksi muu-
tettuna olisi 1.164 mmk sekä Renault Estafette R-2132 -merkkinen pakettiauto eri-
koisvarusteisena ja sivuikkunoilla varustettuna. Samalla yleisjaosto kehotti asia-
miestoimistoa anomaan mainittujen autojen vapauttamista henkilöauto verosta 
(khn jsto 3.4. 5639 §, 4.9. 6518 §, 12.12. 7179 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolaitosten johtokunnan viipymättä suoritta-
maan Roihuvuoren vanhainkodin sterilointikeskukseen, huuhteluhuoneisiin ja jake-
lukeittiöihin suunniteltujen 6.901 mmk:n hintaisten erikoislaitteiden hankinnat (15.2. 
512 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä yleisten töiden lautakunnan esityksen 972000 
mk:n määräisten vesijohtokalusteiden muutos- ja täydennystöiden suorittamisesta, 
228 870 mk:n sähköteknillisten lisä- ja muutostöiden suorittamisesta sekä 1 039 800 
mk:n määräisten muutos- ja lisätöiden suorittamisesta Roihuvuoren vanhainkodissa 
ja oikeuttaa rakennusviraston suorittamaan sanotuista töistä johtuvat hankinnat 
(25.1.288 §, 15.2. 514 §, 14.3. 813 §). 

Kanttiinitoiminnan järjestäminen, ks. Koskelan sairaskoti. 
Torpan vanhainkotiin päätettiin hankkia Loewe Opta Atlanta 23" -merkkinen 

televisiovastaanotin kalustonhankintamäärärahoja käyttäen (khn jsto 25.9. 6643 §). 
Hirvihaaran vanhainkotiin päätettiin hankkia televisioprojektori sillä ehdolla, 

ettei ao. määrärahoja ylitetä mainitun hankinnan vuoksi (khn jsto 27.2. 5389 §, 
24.4. 5786 §). 

Tervalammen työlaitos. Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön 16.4. tekemä päätös, 
jolla ministeriö oli hylännyt kaupungin anomuksen saada valtionapua Tervalammen 
huoltolan sosiaaliohjaajan palkkausmenoihin (10.5. 1334 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää sosiaaliministeriölle, että Tervalammen työlai-
toksessa oleva, 70 hoitopaikkaa käsittävä alkoholistihuolto-osasto hyväksyttäisiin 
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päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien huollosta annetussa laissa tarkoitetuksi 
huoltolaksi kertomusvuoden alusta lukien. Samalla kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa ministeriölle hyväksyvänsä sosiaaliministeriön ilmoituksen, joka koski ministe-
riön ja huoltolautakunnan kesken alkoholistihuoltolan perustamisesta Tervalammen 
työlaitoksen yhteyteen v. 1947 tehdyn sopimuksen raukeamista kertomusvuoden 
alusta lukien sillä edellytyksellä, että ministeriö hyväksyy eo. esityksen. Sosiaalimi-
nisteriö oli sittemmin hyväksynyt mainitun esityksen (5.4. 1012 §, 10.5. 1328 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoimiston luopumaan perimistoimenpiteistä 
poistoluettelossa n:o 7/1962 mainittujen saatavien osalta sekä kehotti Tervalam-
men työlaitosta merkitsemään poistoluettelossa mainitut saatavansa erityiseen 
poistettujen saatavien luetteloon ja, mikäli aihetta myöhemmin ilmaantuisi, lähet-
tämään ne uutena toimeksiantona asiamiestoimistolle perimistoimenpiteitä varten 
(16.8. 2117 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, 17.7. päivätyt 
Tervalammen työlaitoksen uuden kasvihuoneen luonnospiirustukset n:o 1—5 sillä 
ehdolla, että kaupunginvaltuusto myöntää rakentamiseen tarvittavan määrarahan. 
Samalla kaupunginhallitus päätti esittää sosiaaliministeriölle, että ministeriö vahvis-
taisi kasvihuoneen laajentamissuunnitelman ja saattaisi sen perustamisohjelman 
valtioneuvoston hyväksyttäväksi valtionavun saamista varten, vaikkei työlaitoksen 
entisen kasvihuoneen rakentamista varten aikoinaan saatukaan valtionapua (6.9. 
2304 §, 27.9. 2488 §). 

Taideteosten hankkiminen huoltolaitoksiin. Kaupunginhallitus oikeutti huolto-
lautakunnan käyttämään käyttövaroistaan enintään 500 000 mk taideteosten hank-
kimiseksi huoltolaitoksia varten (3.1. 47 §). 

Helsingin 400-vuotiskotisäätiö. Kaupunginhallitus oikeutti rakennusviraston suo-
rittamaan Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön hallinnassa olevassa Roihu-
vuoren vanhusten asuntolassa säätiön hallituksen 19.2. päivätyssä kirjelmässä tar-
koitetut, 250 000 mk:n suuruiset lisätyöt käyttäen tarkoitukseen v:n 1960 talousar-
viossa Herttoniemen vanhusten asuntoloita varten merkitystä siirtomäärärahasta 
säästyneitä varoja (26.4. 1216 §). 

Yleisjaosto päätti, että pääkirjastossa sijaitsevasta varastosta saatiin luovuttaa 
korvauksetta Roihuvuoren vanhusten asuntolaan 20 selkä- ja käsinojalla varustettua 
tuolia ja yksi hyllykkö (khnjsto 9.1. 5076 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat, 15.12.1961 
päivätyt Maunulan vanhusten asuntolan n:o 2 pääpiirustukset n:o 1—9 (8.2. 442 §, 
15.11. 2977 §). 

Oulunkylän vanhusten koti. Kaupunginhallitus päätti omasta puolestaan hyväk-
syä arkkitehtien Antti Miettisen ja Touko Nerosen laatimat korttelin n:o 28056 
tontille nro 18 Asuntosäästäjät-yhdistyksen ja Helsingin Vanhainsuojeluyhdistyksen 
toimesta rakennettavan vanhusten kodin 15., 16. ja 18.6., 1., 4. ja 5.7. päivätyt pää-
piirustukset nro 1—10 sekä 65 mmkraan nousevan kustannusarvion (1.11. 2827 §). 

Vanhusten asunto-olojen järjestämistä ja eläkkeiden tarkistamista koskevassa 
esityksessään Helsingin ja Kotkan kaupunkien eläkkeensaajain yhdistykset olivat 
esittäneet, että kaupunkia koko ikänsä palvelleille ja eläkkeelle joutuneille vanhuksil-
le järjestettäisiin halpavuokraiset asunnot. Lisäksi ovat vanhimmat eläkkeet jääneet 
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eräissä tapauksissa jälkeen uusimmista eläkkeistä, joten valtuuston myöntämät eläk-
keiden korotukset olisi viipymättä suoritettava ao. eläkkeiden saajille. Kiinteistö-
lautakunta mainitsi lausunnossaan kaupunginvaltuuston käsitelleen 7.3. mainittuja 
asioita, jonka lautakunta katsoi riittäväksi selvitykseksi. Sen jälkeen lautakunta oli 
vielä esittänyt, että Myllypuron alueen korttelin n:o 45136 tontti n:o 2 varattaisiin 
vanhainkotia ja asuntolaa varten, lisäksi oli tontteja varattu samaan tarkoitukseen 
seuraavasti: Puotilassa 2 tonttia sekä Suursuolla, Riistavuoressa ja Länsi-Pakilassa 
kussakin yksi tontti. Palkkalautakunta viittasi kaupunginvaltuuston 28.12.1955 
ja 30.5.1956 tekemiin päätöksiin, jotka koskivat viranhaltijain sääntömääräisiä eläk-
keitä ja niitä leskieläke- ja kasvatusapusäännön mukaisia eläkkeitä, jotka on mää-
rätty kaupunginvaltuuston v. 1954 tekemän ja v. 1955 muutetun päätöksen perus-
teella ja jotka on tarkistettava siten, että eläkkeet vastaavat samasta tai vastaavasta 
virasta alkuaan hyväksiluetun palvelusajan mukaan nykyisin myönnettäviä eläk-
keitä. Työntekijäin eläkkeitä on tarkistettu samassa suhteessa kuin viranhaltijain 
palkkoja on korotettu. Eläkkeiden korotukset on suoritettu Helsingissä heti, kun 
niitä koskevat käytännölliset toimenpiteet on saatu suoritetuiksi. Uusia vanhusten 
asuntoloita ja vanhainkoteja varten on kertomusvuoden lisätalousarvioon merkitty 
yht. 955 mmk:n määräraha. Esityksen tekijöille päätettiin ilmoittaa kaupungin toi-
menpiteistä vanhusten asuntokysymyksen järjestämiseksi ja eläkeasioiden hoitami-
seksi em. lausuntojen mukaisesti (11.10. 2623 §). 

Eiran Demokraattiselle yhdistykselle päätettiin ilmoittaa, ettei vanhusten asun-
tolan rakentaminen Eiraan kaupungin toimesta ollut mahdollista, koska kaupunki ei 
omistanut tontteja sanotulla alueella, mutta että kaupungin toimesta tultaisiin hel-
pottamaan vanhusten asuntokysymyksen järjestelyä rakentamalla asuntotaloja ym. 
(29.11. 3110 §). 

AA-kerhot. Kaupunginhallitus kehotti kiinteistölautakuntaa yhteistoiminnassa 
huoltoviraston kanssa ryhtymään toimenpiteisiin n. 100—150 m2 käsittävän huo-
neiston luovuttamiseksi Siltasaaren AA-ryhmäyhteisön käyttöön, mikäli mahdollista 
Hakaniemen-Kallion alueelta sekä aikanaan tekemään kaupunginhallitukselle yksi-
tyiskohtaisen ehdotuksen asian järjestämiseksi. Mainittu ryhmäyhteisö oli sittemmin 
omatoimisesti hankkinut itselleen huoneiston eikä enää tarvinnut kaupungin toimen-
piteitä (8.3. 746 §, 20.6. 1817 §). 

Avustukset. Helsingin A-klinikan johtokunnalle päätettiin ilmoittaa, että kerto-
musvuoden talousarvioon on merkitty huoltolautakunnan käytettäväksi 4.7 5 mmk:n 
suuruinen määräraha Helsingin A-klinikan avustamista varten (3.1. 48 §). 

Helsingin Kaupungin Eläkkeennauttijain yhdistykselle päätettiin myöntää 
50 000 mk:n avustus yhdistyksen kertomusvuoden toiminnan tukemista varten 
(20.9. 2457 §). 

Sosiaalihuollon Keskusliitolle päätettiin suorittaa 20 000 mk:n suuruinen avustus 
liiton harjoittaman koulutus-, kurssi-, tiedotus- ja valistustyön tukemista varten. 
Rahatointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa kehotettiin harkitsemaan talousar-
vioehdotusta laadittaessa määrärahan merkitsemistä v:n 1963 talousarvioon em. 
tarkoitukseen (khn jsto 2.10. 6689 §). 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa huoltovirastoa suorittamaan Suomen Pelas-
tusarmeijan Säätiölle 1 813 279 mk kaupunginvaltuuston v. 1954 (ks. s. 48) teke-
män päätöksen mukaisena korkoerotuksena (1.2. 353 §). 
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Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. Anna Sara Arosinin rahaston korkova-
roista päätettiin kertomusvuonna jakaa viidelle henkilölle 4 000 mk:n suuruinen 
avustus. Käyttämättä jäävät korkovarat, 454 mk, liitettiin rahaston pääomaan 
(13.12. 3252 §). 

Helga ja Oskar Durchmanin lahjoitusrahaston korkovaroista päätettiin jakaa 
4 000 mk:n suuruinen avustus 7:lle eri henkilölle sekä yhdelle henkilölle 3 000 mk:n 
avustus. Käyttämättä jääneet korkovarat 326 mk liitettiin rahaston pääomaan (13. 
12. 3254 §). 

Ninni ja Rosina Forstenin lahjoitusrahastosta myönnettiin 3 000 mk:n suuruinen 
avustus 15:lle eri henkilölle (17.5. 1409 §). 

Anna ja J. A. Nordströmin rahaston korkovaroista jaettiin kertomusvuonna yksi 
6 000 mk:n suuruinen avustus. Jäljelle jäävät korkovarat siirrettiin v. 1963 käytet-
täväksi (20.6. 1819 §). 

Alma Liljebladin lahjoitusrahastosta kainoille köyhille päätettiin kertomusvuon-
na jakaa 54 henkilölle 4 000 mk:n avustus ja 2 henkilölle 3 000 mk:n avustus. Jäljelle 
jäävät käteisvarat, 623 mk, siirrettiin v. 1963 käytettäväksi (13.12. 3253 §). 

Alma Uhlenin ja A. M. Lindbergin rahastojen korkovaroista jaettiin 10 000 mk:n 
avustus 5 henkilölle ja yksi 7 000 mk:n suuruinen avustus. Korkovarojen jäännös 
päätettiin siirtä v. 1963 käytettäväksi (20.6. 1820 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että Kunnollisen palvelusväen palkitsemisrahas-
ton v:lta 1961 kertyneet korkovarat, 1 779 mk, sekä Aleksandra Kiseleffin samalta 
vuodelta kertyneet korkovarat, 1719 mk, liitetään rahastojen pääomaan (14.6. 1741 §) 

Lastensuojelutoimi 

Elatusavun ennakkoa koskevasta lakiehdotuksesta annettava lausunto. Sosiaalimi-
nisteriö oli pyytänyt lastensuojelulautakunnan lausuntoa valmisteltavana olevasta 
elatusavun ennakkoa koskevasta lakiehdotuksesta. Ehdotuksen mukaan olisi kunnan 
varoista erinäisillä ehdoilla kunkin kalenterikuukauden päättyessä suoritettava eh-
dotuksessa tarkoitetun lapsen tosiasialliselle huoltajalle elatusavun ennakkona 
3 000 mk/kk lasta kohti. Ennakko myönnettäisiin enintään sen kuukauden loppuun, 
jolloin lapsi täyttää 18 v. Sosiaalilautakunnalla olisi oikeus periä elatusvelvolliselta 
erääntyneet elatusapusaamiset, jotka ensisijaisesti olisi käytettävä elatusavun suo-
rittamiseen lapselle. Kunnalle korvattaisiin valtion varoista 75 % sen suorittamien 
ennakkojen määrästä, kuitenkin siten, että sosiaalilautakunnan olisi valtiolle tilitet-
tävä vastaavasti 75 % tilityskauden aikana elatusvelvolliselta perityistä varoista. 
Lääninhallitus voisi eräissä tapauksissa päättää, että suoritetusta ennakosta jätetään 
korvaus kokonaan tai osittain elatusvelvolliselta perimättä. Lastensuojelulautakun-
nan mielestä lain aikaansaaminen esitetyssä muodossa merkitsisi kaivattua täyden-
nystä lastensuojelutyöhön. Lapsen elättämisestä yksinäiselle huoltajalle aiheutuviin 
vaikeuksiin tarjoaisi yhteiskunta täten sekä kasvatuksellista että taloudellista tukea, 
mikä merkitsisi entistä suurempaa turvallisuutta. Lautakunta oli lisäksi esittänyt 
lakiluonnokseen eräitä käytännön kannalta välttämättömiä muutoksia, mm. elatus-
avun ennakon määrän korottamista. Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan sosiaa-
liministeriölle lähettää lastensuojelulautakunnan asiasta antaman lausunnon huo-
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mauttaen, että kaupunginhallituksen mielestä olisi vastaavassa sosiaalisessa lainsää-
dännössä sotien jälkeen yleisesti noudatetun periaatteen mukaisesti elatusavun 
ennakot kokonaisuudessaan suoritettava valtion varoista, varsinkin kun em. lain 
täytäntöönpanosta aiheutuvat kustannukset on suunniteltu jätettäviksi kunnan vas-
tattaviksi ja huomioon ottaen erityisesti sen, että lain aikaansaaminen ilmeisestikin 
tulee johtamaan siihen, että elatusavun ennakkoa jouduttaisiin nimenomaan avioero-
lasten osalta huomattavassa määrin suorittamaan sellaisissakin tapauksissa, joissa 
tähän mennessä ei ole ilmennyt tarvetta lapsen huoltamiseen tai avustamiseen kun-
nan varoilla (3.1. 50 §). 

Erityislapsilisän takaisin maksamista koskeva asia. Kaupunginhallitus päätti 
kehottaa lastensuojelulautakuntaa valittamaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
sosiaaliministeriön 30.4. tekemästä päätöksestä, joka koski työkyvyttömyyseläkettä 
aikaisemmin nauttineelle Väinö Kannolle virheellisesti suoritetun erityislapsilisän 
korvaamista valtiolle sekä liittämään valituskirjelmään kaupunginhallituksen ko. 
asiaa koskevan lausunnon (24.5. 1523 §). 

Eräiden haihtuvien aineiden käyttämistä koskeva lausunto. Kaupunginhallitus 
päätti lähettää lastensuojelulautakunnan antaman lausunnon lääkintöhallitukselle 
sekä yhtyen lautakunnan lausuntoon esittää, että lääkintöhallitus ryhtyisi sellaisiin 
toimenpiteisiin, että lausunnossa tarkoitettujen aineiden joutuminen niitä väärin-
käyttävien haltuun voitaisiin entistä tehokkaammin estää (5.4. 1004 §). 

Lastenhuoltolaitoksissa toimivien kansakoulujen valtionavut. Kaupunginhallitus 
haki aikanaan valtionapua eräissä lastenhuoltolaitoksissa v. 1958—1960 annetusta 
kansakouluopetuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kouluhallitus katsoi, että 
Lemmilän, Mellunkylän ja Ryttylän vastaanottokotien, Metsäkummun hoitokodin 
sekä Toivolan oppilaskodin koulut eivät kuulu kaupungin kansakoululaitokseen, 
eikä kaupungilla kansakoululain 81 §:n 1 momentin mukaan ollut oikeutta saada 
valtionapua mainittujen koulujen ylläpitämiseen, minkä vuoksi kouluhallitus hylkäsi 
hakemuksen. Kaupunginhallitus haki muutosta ko. päätökseen. Korkein hallinto-
oikeus antoi päätöksensä 16. ja 17.1. sekä 14.2. ja katsoi, ettei ollut esitetty syytä 
kouluhallituksen valituksenalaisten päätösten muuttamiseen (15.2. 505 §, 1.3. 678 §, 
5.4. 1000 §). 

Lastensuojelulautakunnan huostaan otettujen nuorten henkilöiden ammattiopetuk-
sesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisasiassa merkittiin tiedoksi, että sosiaali-
ministeriö oli myöntänyt korvausta lastensuojelulautakunnan huostaan ottamien 
nuorten henkilöiden ammattiopetuksesta aiheutuneista kustannuksista 1/3 todelli-
sista menoista kuitenkin siten, että asunto- ja ravintomenoina oli pidetty kohtuulli-
sena 10 000 mk/kk ja lastenkodissa 450 mk/hoitopäivää kohti sekä vaatetusmenoina 
10 000 mk/lukukaudessa. Kaupunginhallitus päätti tyytyä ministeriön päätöksiin 
(22.11. 3056 §). 

Lastensuojelulautakunnan huostaan otettujen lasten kansakoulukustannusten 
korvaamisesta merkittiin tiedoksi, että korkein hallinto-oikeus oli 14.2. antamallaan 
päätöksellä hylännyt Someron ja Kiikalan kunnanhallitusten vaatimukset, jotka 
koskivat Helsingin kaupungin lastensuojelulautakunnan mainittuihin kuntiin yksi-
tyiskotihoitoon sijoittamien lasten v. 1958 ja 1959 koulunkäyntikustannuksia siltä 
osin, kuin ne olivat ylittäneet opetusministeriön v. 1959 antamassa päätöksessä mää-
ritellyn korvauksen (18.4. 1149 §). 
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Vajaamielislaitosten valtionapu. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi so-
siaaliministeriön päätökset, jotka koksivat kaupungin vajaamielislaitosten v:n 1961 
tilien tarkastuksen aiheuttamia toimenpiteitä ja ko. vuoden valtionapua ja tyytyä 
niihin (5.4. 1001 §, 16.8. 2113 §). Samaten kaupunginhallitus päätti hyväksyä raha-
tointa j ohtavan apulaiskaupunginj ohtaj an toimenpiteen lastensuoj elulaitoksissa 
toimivien kansakoulujen v:n 1961 valtionavustuksen jättämisestä hakematta (6.9. 
2299 §). 

Tunnustuksen osoittaminen ansioituneille kasvattivanhemmille. Lastensuojelu-
lautakunta oikeutettiin kaupungin kustannuksella luovuttamaan Lastensuojelun 
Keskusliiton kasvatusvanhempien ansiomerkki sellaisille henkilöille, jotka ovat toi-
mineet lautakunnan sijoittamien helsinkiläisten lasten kasvatusvanhempina vähin-
tään 15 vuoden ajan (1.2. 365 §). 

Lastensuojeluvirasto. Kaupunginhallitus totesi, että lastensuojelutoimen toim. 
joht. Arvi Heiskaselle 29.3. annettu määräys viransijaisena hoitaa lastensuojelutoi-
men toimitusjohtajan tehtäviä 9.5. lukien toistaiseksi päättyisi 31.5. Lastensuojelu-
lautakuntaa kehotettiin virkasäännön ja sosiaaliohjesäännön määräyksiä noudattaen 
viipymättä julistamaan mainittu virka haettavaksi, hakuaika 30 päivää, erillisellä 
kuulutuksella, joka muun ohella olisi julkaistava Huoltaja sekä Lapsi ja nuoriso 
nimisissä aikakauslehdissä. Viraston nuorisohuoltaja Kaarlo Helasvuo määrättiin 
viransijaisena hoitamaan mainittua virkaa siihen kuuluvilla palkkaeduilla 1.6. lu-
kien toistaiseksi. Kaupunginhallitus vahvisti sittemmin kaupunginvaltuuston vaalin 
kunnanjoht. Arvi Heiskasen valitsemisesta sanottuun virkaan (29.3. 942 §, 24.5. 
1520 §, 11.10. 2635 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastensuoj elulautakunnan käyttämään kertomusvuo-
den talousarvioon yhden 20. palkkaluokan tp. huoltotarkastajan palkkaamiseen 
merkittyä määrärahaa kahden puolipäivätoimessa olevan tp. huoltotarkastajan palk-
kaamiseen samoin kuin yhden 12. palkkaluokan tp. toimistoapulaisen palkkaamista 
varten merkittyä määrärahaa kahden puolipäivätoimessa olevan tp. toimistoapulai-
sen palkkaamiseen toistaiseksi ja kauintaan kertomusvuoden loppuun siten, että 
näille suoritettaisiin työajan mukainen suhteellinen osuus vastaavasta kokonaispal-
kasta ja ettei järjestelystä aiheutuisi kaupungille lisäkustannuksia (15.2. 513 §). 

Lastensuojelu viraston hallinnollisen osaston tehtäviä hoitamaan siirrettiin 
huoneenvuokratoimiston kontt. pääll. Eino Fingerroos (8.2. 432 §, ks. s. 177). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää 259 800 mk 8. palkkaluokan toimis-
toapulaisen palkkaamiseksi väestöasiaintoimistoon ajaksi 1.7.—31.12. (5.7. 1936 §). 

Lääket. lis. Gustaf Amnellille päätettiin suorittaa 1 700 mk kultakin täydeltä 
työtunnilta lastensuoj eluviraston sosiaalilääkärin toimiston toimialaan kuuluvien 
lääkärintehtävien hoitamisesta määräpäivinä viikossa 15.10.—31.12. välisenä aikana 
(18.10. 2701 §). 

Viraston kaksi 9. palkkaluokkaan kuuluvaa vahtimestarin virkaa päätettiin jät-
tää vakinaisesti täyttämättä edelleen v:n 1963 loppuun saakka (20.12. 3311 §). 

Eräälle viraston toimistoapulaiselle päätettiin suorittaa virkasäännön 38 §:ssä 
tarkoitettu lomakorvaus v:n 1961 vuosilomasta pitämättä jääneiden 8 päivän osalta. 
Samalla kaupunginhallitus kehotti lastensuoj eluvirastoa vastaisuudessa huolehti-
maan siitä, että kaupunginhallituksen v. 1953 (ks. s. 103) päättämiä lomakorvauksia 
koskevia ohjeita vastaisuudessa noudatettaisiin (24.5. 1522 §). 
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Vajaamielislaitosten suunnittelua koskevan neuvottelukokouksen järjestäminen. 
Yleisjaosto päätti, että kaupunki osallistuu tanskalaisen joht. N. E. Bank-Mikkelse-
nin ja ruotsalaisen joht. Arne Larssonin kutsumisesta esitelmöimään em.neuvotteluti-
laisuudessa aiheutuvien kustannusten suorittamiseen enintään 15 000 mk:lla sillä 
ehdolla, että kaupungille ei aiheudu sanotun neuvottelun järjestämisestä muita kus-
tannuksia. Mainittu määrä saatiin suorittaa vajaamielishuollon tarkast. Eeli Autille 
tai Vajaamielishuollon Keskusliitolle sen jälkeen, kun kustannuksia koskevat hyväk-
syttävät tositteet olisi toimitettu rahatoimistoon (khn jsto 27.12. 7284 §). 

Kaupungin Vajaamielishuoltoa esittelevän lehtisen 1 000 kappaleen suuruisen 
lisäpainoksen ottamista varten yleisjaosto myönsi 20 000 mk (khn jsto 4.12. 7147 §). 

40-vuotisjuhlakokouksen järjestäminen. Yleisjaosto oikeutti lastensuojelulauta-
kunnan järjestämään käytettävissään olevilla määrärahoilla em. 16.6. pidettävän 
juhlakokouksen yhteydessä kahvitarjoilun lautakunnan jäsenille ja lastensuojelu-
viraston johtaville viranhaltijoille (khn jsto 29.5. 6013 §). 

Sofianlehdon vastaanottokoti. 15.3. avoimeksi tullut 19. palkkaluokan osastonhoi-
tajan virka päätettiin toistaiseksi jättää vakinaisesti täyttämättä, kauintaan kui-
tenkin kertomusvuoden loppuun (29.3. 939 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelulautakunnan ryhtymään alustaviin toi-
menpiteisiin leikki-ikäisten lasten hoitopaikkojen väliaikaiseksi lisäämiseksi Sofian-
lehdon vastaanottokodissa kuitenkin siten, ettei vastaanottokodin johtavalle hoita-
jalle Helena Salinille ehdotettua henkilökohtaista palkanlisää saatu suorittaa ennen 
kuin kaupunginvaltuusto olisi käsitellyt asian (7.6. 1652 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti 19.9. oikeuttaa lastensuojelulautakunnan perusta-
maan 15 hoitopaikkaa käsittävän eristysosaston sieni- ja muuta ihottumaa sairasta-
vien vajaamielisten hoitamista varten. Talorakennusosasto oli laatinut mainitun 
osaston muutostöitä koskevat piirustukset n:o 1—2, jotka kaupunginhallitus hyväk-
syi ja lähetti sosiaaliministeriön hyväksyttäväksi (20.9. 2446 §). 

Vielä kaupunginhallitus päätti tehdä ministeriölle esityksen perustetun erityis-
osaston hyväksymisestä vajaamielislaissa tarkoitetuksi väliaikaiseksi vajaamielis-
laitoksen osastoksi (27.9. 2488 §). 

Sofianlehdon vastaanottokotiin päätettiin hankkia Oy. Telepiste Ab.ita Loewe 
Opta Atrium -merkkinen tele visio vastaanotin antenneineen. Tarkoitukseen saatiin 
käyttää enintään 115 787 mk (khn jsto 29.5. 6015 §). 

Oppilaskoti Toivola. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä lastensuojelulautakun-
nan esityksen tilapäisen erityisluokan opettajan palkkaamisesta Oppilaskoti Toivo-
laan 1.9.—31.12.1961 väliseksi ajaksi 24. palkkaluokan mukaisella palkalla, joka saa-
tiin suorittaa laitoksen ko. vuoden talousarvion määrärahoista Tilapäiset viranhalti-
jat. Rahoitusmenoihin kuuluvista ao. määrärahoista myönnettiin yht. 806 840 mk 
em. opettajan palkkaamiseksi kertomusvuonna 1.1.—31.7. ja 1.9.—31.12. väliseksi 
ajaksi 20.palkkaluokan mukaisella palkalla (18.1. 206 §, 13.9. 2374 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääninhallitus oli hylännyt opett. Annikki Korennon 
valituksen, joka koski hänen siirtämistään Oppilaskoti Toivolan päivähuoltolan oh-
jaajan tehtäviin (30.5. 1583 §, ks. v:n 1960 kert. s. 250). 

Taivallahden nuorisokoti. Kaupunginhallitus päätti myöntää 5 783 152 mk käy-
tettäväksi Reijolan nuorisokodin muuttamisesta Taivallahden nuorisokodiksi kerto-
musvuonna aiheutuvien lisämenojen suorittamista varten. Samalla kaupunginhalli-
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tus kehotti lastensuojelulautakuntaa viipymättä sen jälkeen, kun Päivähuoltola 
Aula ja Reijolan nuorisokoti ovat siirtyneet taloon Väinämöisenkatu 27, tekemään 
kaupunginhallitukselle yksityiskohtaisen esityksen valtionavun anomisesta ko. kiin-
teistön korjaus- ja muutostöistä aiheutuneiden kustannusten sekä em. laitosten siir-
tymisestä aiheutuvien perustamisluontoisten kustannusten osalta (17.5. 1412 §). 

Nuorisokotiin päätettiin ajaksi 1.4.—31.12. palkata ohjaaja-talonmies 16. palkka-
luokan mukaisilla palkkaeduilla sillä ehdolla, että Reijolan nuorisokodin työsopimus-
suhteessa olevaa ohjaajaa ei palkattaisi samaksi ajaksi. Edelleen päätettiin nuoriso-
kotiin palkata tp. emäntä 13. palkkaluokan mukaisin palkkaeduin sillä edellytyksel-
lä, että kaupunginvaltuusto hyväksyisi esityksen sanotun nuorisokodin 9. palkkaluo-
kan keittäjän viran lakkauttamisesta 1.4. lukien (25.1. 283 §). 

Talon Väinämöisenkatu 27 hallinnosta kaupunginhallitus päätti, muuttaen v. 1961 
(ks. s. 252) tekemäänsä päätöstä määrätä, että mainittu kiinteistö siirretään lasten-
suojelulautakunnan hallintoon 1.6. lukien kuitenkin siten, että lautakuntaa kehote-
taan siirtämään päivähuoltola Aula ja Reijolan nuorisokoti ko. kiinteistöön viipy-
mättä sen jälkeen, kun parhaillaan suoritettavat muutos- ja korjaustyöt on saatu 
valmiiksi. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kiinteistölautakuntaa viipymättä jatka-
maan talossa tarpeelliseksi havaittujen, yht. 7.43 mmk:n suuruisten muutos- ja kor-
jaustöiden suorittamista siten, että ne saataisiin nuorisokodin käyttöön luovutetta-
vien huonetilojen osalta valmiiksi 15.5. mennessä (12.4. 1080 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä sosiaaliministeriön päätökseen, jolla ministeriö 
oli myöntänyt Taivallahden nuorisokodin 23 188 670 mk:n suuruisiin peruskorjauk-
siin ja kaluston hankintamenoihin 1 mmk:n suuruisen valtionavun (11.10. 2622 §). 

Kallion nuorisokoti. Yleisjaosto päätti oikeuttaa Outamon vastaanottokodin vas-
taavan ohjaajan Aarre Lampisen asumaan ja ruokailemaan korvauksetta Kallion 
nuorisokodissa 5.—31.12. välisenä aikana, jolloin hän toimisi nuorisokodin johtajan 
viransijaisena (khn jsto 18.12. 7235 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten johtokunnan 
v. 1961 tekemän päätöksen, siltä osin kuin se koski auton säilyttämisestä nuorisoko-
din askartelu vajassa perittävän korvauksen suuruutta ja kehottaa ko. johtokuntaa 
sanottuja tiloja autosuojaksi luovutettaessa perimään vuokrana 2 000 mk/kk autoa 
kohti (25.1. 282 §). 

Kullatorpan lastenkotiin päätettiin hankkia Telepiste Oyrltä Loewe Opta Atrium 
-merkkinen televisio antenneineen ym. tarvikkeineen. Tarkoitukseen saatiin käyttää 
120 000 mk (khn jsto 13.3. 5487 §). 

VastaanottokotiLemmilän 14. palkkaluokkaan kuuluva tp. ohjaajan virka päätet-
tiin julistaa erillisellä kuulutuksella heti haettavaksi (khn jsto 18.12. 7236 §). 

Outamon vastaanottokotiin päätettiin kertomusvuoden joulukuun ajaksi palkata 
entisen 21. palkkaluokkaan kuuluneen tp. psykologin sijasta 23. palkkaluokkaan 
kuuluva tp. apulaisjohtaja, jolla tuli olla sosiaaliohjesäännön 59 §:n 4 kohdan mukai-
nen psykologin pätevyys ja jonka tehtäviin apulaisjohtajalle kuuluvien tehtävien 
ohella kuului huolehtia vastaanottokodin psykologin tehtävistä sillä ehdolla, että 
lautakunta sanotusta ajankohdasta lukien peruuttaa määräyksensä eräiden laitok-
sessa toimivien opettajien määräämisestä laitosopettajiksi. Lisäksi lautakunnan 
olisi alaistensa laitosten ohjesäännön ja sosiaaliohjesäännön tarkistamisen yhteydes-
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sä kiinnitettävä huomiota lautakunnan alaisten laitosten johtajien sijaisten määrää-
miseen (29.11. 3111 §). 

Vastaanottokodin 13. palkkaluokan talonmies-kaitsijan virka päätettiin jättää 
toistaiseksi vakinaisesti täyttämättä, kauintaan kuitenkin kertomusvuoden loppuun 
(1.2. 366 §). 

Yleisjaosto oikeutti lastensuojelulautakunnan edelleen pitämään hallussaan 
ent. Ryttylän vastaanottokodista Outamon vastaanottokotiin siirretyn moottori-
ruiskun letkuineen. Samaten saatiin laitokseen hankkia palolaitoksen määräämä n. 
50 000 mk:n hintainen palokalusto. Ryttylän kiinteistöön oleellisesti liittyvä irtai-
misto päätettiin jättää paikoilleen ja hoitaa kiinteistöviraston toimesta kiinteistön 
hoidon yhteydessä (khn jsto 10.7. 6289 §). 

Merkittiin tiedoksi liikevaihtoverotoimiston ilmoitus, ettei vastaanottokodin 
rakennuksen n:o 2 kunnostamiseen tarvittavista rakennustarvikkeista ollut myön-
netty liikevaihtoveron palautusta, koska rakennukseen ei sisältynyt ko. veron palaut-
tamisesta v. 1956 annetun lain 2 §:n mukaisia asuinhuoneistoja. Kaupunginhallitus 
päätti tyytyä päätökseen (28.6. 1881 §). 

Yleisjaosto päätti hylätä Lohjanharjun Auto -nimisen autokorjaamon 22.6. päi-
vätyn laskun, joka koski vastaanottokotiin hankitun Volkswagen-merkkisen paketti-
auton muuttamista henkilöautoksi, ja lastensuojelulautakunnan esityksen muilta 
osin sekä kehottaa lastensuojeluvirastoa suorittamaan laskun määrästä liikevaihto-
veroa koskevan osan, eli 98 663 mk (khn jsto 3.7. 6234 §). 

Outamon vastaanottokodin vanha kellari päätettiin purkaa rakennusten vuosi-
korjauksiin kuuluvaa määrärahaa käyttäen (khn jsto 29.5. 6014 §). 

Eräät vastaanottokodin viranhaltijat määrättiin suorittamaan kaupungille 5 750 
mk korvauksena heidän käytössään olleen vastaanottokodin moottorin järveen pu-
toamisesta aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi (khn jsto 12.12. 7182 §). 

Naulakallion lastenkoti. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto 
Aili ja Niilo Pulkan laatimat 28.11. ja 20.12.1961 päivätyt Naulakallion lastenkodin 
luonnospiirustukset n:o 1—21, jotka sosiaaliministeriö sittemmin vahvisti (22.2. 
588 §, 22.3. 871 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä Vesi-Hydro Oy -nimisen suunnitte-
lutoimiston laatimat lastenkodin pienpuhdistamon pääpiirustukset n:o 23471, 23612 
ja 23613 (25.10. 2787 §). 

Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin kaupungin toimesta Puotilaan rakennetta-
via asuintaloja suunniteltaessa ja ko. asuntojen jakoa suoritettaessa ottamaan huo-
mioon viiden yksiön ja yhden kaksion varaamisen lastensuojelulautakunnan käyt-
töön Naulakallion lastenkodin henkilökuntaa varten (10.5. 1329 §). 

Nukarin lastenkodin hoidokeissa esiintyneen sieni-ihottuman erikoishoidosta ker-
tomusvuonna aiheutuneita kustannuksia varten kaupunginhallitus myönsi yht. 
492 570 mk, josta muiden kustannusten ohella saatiin ihotautilääkärille suorittaa 
enintään 25 000 mk:n suuruinen kuukausipalkkio (15.2. 506 §, 30.8. 2247 §). 

Nukarin lastenkotiin päätettiin hankkia 250 000 mk:n hintainen kuumamankeli 
Mulde 85/16 sillä ehdolla, ettei lastensuojelulautakunnan käyttöön varattuja kerto-
musvuoden kaluston hankintamäärärahoja ylitettäisi (khn jsto 17.4. 5755 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sosiaaliministeriön päätöksen, jolla 
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Nukarin lastenkodille oli varattu valtionapua 55 % kertomusvuotta varten hyväksy-
tyn talousarvion määrästä sekä tyytyä päätökseen (2.5. 1257 §). 

Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön päätös, joka koski lastenkodin v:n 1961 
tilien tarkastuksen aiheuttamia toimenpiteitä (6.9. 2297 §). 

Päivähuoltola Tyynelän työsopimussuhteisen päivähuoltola-apulaisen palkkaa-
miseksi kertomusvuoden joulukuun ajaksi kaupunginhallitus myönsi 35 000 mk 
(5.12. 3188 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 20.6. vahvistanut Päivähuoltola 
Tyynelän korjatut piirustukset sekä samalla hyväksynyt laitoksen otettavaksi käyt-
töön 1.6. lukien 60-paikkaisena vajaamielislaitoksena (6.9. 2306 §). 

Sosiaaliministeriö oli 22.9. tekemällään päätöksellä myöntänyt päivähuoltolan 
perustamiskustannuksiin valtionavustusta 1 ¡3 eli 6.5 mmk. Kaupunginhallitus päätti 
merkitä päätöksen tiedoksi ja tyytyä siihen (18.10. 2 694 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää Päivähuoltola Aulan muuttamisesta Päivä-
huoltola Tyyneläksi kertomusvuonna aiheutuneiden kalustonhankintojen ym. lisä-
menojen suorittamista varten 1 920 526 mk (17.5. 1 412 §, ks. s. 220). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä valtionavun varaamista Päivähuoltola Aulalle 
ajaksi 1.1.—31.3. koskevan sosiaaliministeriön päätöksen tiedoksi ja tyytyä siihen. 
Valtionapua oli myönnetty 55 % hyväksytyn talousarvion loppusummasta. Hoito-
päivämaksun ennakon suuruudeksi määrättiin 474 mk hoitovuorokaudelta. Päivä-
huoltola Aula oli muutettu Päivähuoltola Tyynelä-nimiseksi 1.4. lukien (2.5. 1 259§). 

Päivähuoltola Vantaalan kertomusvuoden valtionavun varaamista koskeva so-
siaaliministeriön ilmoitus merkittiin tiedoksi. Valtionavun suuruus oli 5 407 820 mk, 
eli 55 % hyväksytyn talousarvion loppusummasta. Vajaamielislain mukaan kunnilta 
perittävä hoitopäivämaksuennakko oli 442 mk hoitovuorokaudelta (2.5. 1258 §). 

Käpylän koulu-ja työkeskuksen kertomusvuoden valtionavun varaamista koskeva 
sosiaaliministeriön ilmoitus merkittiin tiedoksi. Valtionapu oli 6 617 751 mk, eli 55 % 
hyväksytyn talousarvion loppusummasta. Hoitopäivämaksuennakon suuruudeksi 
oli määrätty 361 mk hoitovuorokaudelta (2.5. 1 260 §). 

Psykiatrisen hoitokodin rakentaminen Pihlajamäen asutusalueen korttelin n:o 
38013 tontille n:o 1, ks. s. 290. 

Vajaamielisten Tuki -yhdistykselle päätettiin korvauksetta luovuttaa hankinta-
toimiston luettelossa n:o 278/9.6.1962 mainitut Reijolan nuorisokodin käytöstä pois-
tetut ja korvauskelvottomat kalustoesineet (khn jsto 12.6. 6 098 §). 

Kår kullan vajaamieliskeskuslaitos. Svenska Finlands vårdanstalt för sinnesslöa, 
kommunalförbund -nimiselle kuntainliitolle päätettiin suorittaa kaupungin kerto-
musvuoden osuutena Kårkullan vajaamieliskeskuslaitoksen perustamiskustannuk-
sista 15.3. mennessä 1.57 5 mmk ja 15.5. mennessä samoin 1.57 5 mmk (8.3. 753 §). 

Kaupungin edustajaa kehotettiin em. kuntainliiton liittovaltuuston 26.5. pidet-
tävässä kokouksessa äänestämään liittohallituksen ehdotuksen mukaisen perussään-
nön muutoksen hyväksymisen puolesta. Muutokset koskivat mm. liittovaltuustossa 
kunkin kunnan äänten enimmäismäärää, joka tulisi olemaan 1/10 laitoksen koko-
naispaikkaluvusta (17.5. 1411 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen käyttö. Kunnallislain 104 §:ään v. 1961 tehdyn 
muutoksen perusteella kunnallisvaltuustoille oli myönnetty oikeus yhdistää kunnille 
lahjoitettuja vähäisiä rahastoja. Koska rahatoimistossa oli parhaillaan valmistelta-
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vana kysymys lahjoitusrahastojen yhdistämisestä, oli tällä kertaa jaettava vain ker-
tomusvuoden korkovarat. Kaupunginhallitus oikeutti lastenhuolto jaoston kertomus-
vuonna käyttämään »Studeranden Anna Johanna V:s fond» -nimisen lahjoitusrahas-
ton korkovaroista 2 000 mk avustusten myöntämiseksi Helsingistä kotoisin oleville 
varattomille, turvattomille lapsille näiden äidinkieleen, kansallisuuteen ja uskontoon 
katsomatta. Loppuosa rahaston korkovaroista päätettiin siirtää v. 1963 käytettä-
väksi (28.6. 1 883 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että Emmy ja David Skogmans minnesfond 
-nimisen rahaston korkovaroista suoritetaan toistaiseksi Suomen Pelastusarmeijan 
Säätiölle kaupunginhallituksen kulloinkin erikseen myöntämä määrä Sipoon kunnan 
Massbyn kylässä sijaitsevilla Tomtebo ja Träskisbacka nimisillä tiloilla säätiön toi-
mesta ruotsinkielisiä helsinkiläisiä lapsia ja nuoria varten ylläpidettyä nuorisokotia 
varten (7.6. 1 649 §). 

Lastentarhat 

Lastentarhain toimistoon päätettiin ajaksi 1.4.—31.12. palkata toimistoapulainen 
12. palkkaluokan mukaisilla palkkaeduilla (29.3. 943 §). 

Lastentarhat. Vironniemen lastentarhan 18. palkkaluokan johtajan virkaan sitä 
haettavaksi julistamatta päätettiin palkata lastentarhan joht. Marketta Airila 1.1. 
1963 lukien (13.12. 3 256 §). 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lastentarhain lautakunnan luovuttamaan 
korvauksetta Vironniemen lastentarhasta sosiaaliministeriön toimesta 9.—18.4. väli-
senä aikana pidettävän kuulovammaisten lasten käsittelyä koskevan opintokurssin 
käyttöön tarvittavat huonetilat lastentarhain toimiston harkinnan mukaisesti (22.3. 
868 §). 

Kotikallion lastentarhan toiminta päätettiin muuttaa siten, että siellä 1.1.1963 
lukien olisi kaksi 25 lapsen kokopäiväosastoa ja kaksi 25 lapsen puolipäiväosastoa. 
Lastentarhain lautakuntaa kehotettiin merkitsemään v:n 1963 talousarvioehdotuk-
seensa määräraha yhden tp. lastentarhanopettajan palkkaamiseksi ko. lastentarhaan 
sekä muutoksesta aiheutuvien muiden lisäkustannusten suorittamista varten (17.5. 
1 420 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin ryhtymään toimenpiteisiin tarpeellisten huone-
tilojen vuokraamiseksi 50 lasta käsittävän Ebeneserkodin ruotsinkielisen lastentar-
han yhtä kokopäiväosastoa ja yhtä puolipäiväosastoa varten Stiftelsen Sedmi-
gradskys småbarnsskola och Marias Asyl-nimiseltä säätiöltä 1.8. lukien talosta Stu-
renkatu 12—14 siten, että vuokra suoritetaan suoraan kaupungin varoista. Ebeneser-
kodin johtokuntaa kehotettiin siirtämään em. ruotsinkielisen lastentarhan yksi koko-
päiväosasto ja yksi puolipäiväosasto ko. huoneistoon 1.8. lukien siten, että siirrettä-
vän lastentarhaosaston toiminnasta edelleenkin huolehtisi 1.8.—31.12. välisen ajan 
Ebeneserkoti. Toiminnasta aiheutuvat menot, vuokramenoja lukuun ottamatta, suo-
ritettaisiin Ebeneserkodin lastentarhan ja -seimen ylläpitämiseen tarkoitetuista va-
roista. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa Ebeneserkodin johtokuntaa suo-
rittamaan tarvittavat henkilökuntajärj estelyt lastentarhain lautakunnan esityksen 
mukaisesti (28.6. 1 886 §). 
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Kaupunginhallitus oikeutti lastentarhain lautakunnan harkintansa mukaan jät-
tämään vakinaisesti täyttämättä lastentarhoissa ja -seimissä sekä koululasten päivä-
kodeissa avoinna olevat samoin kuin kertomusvuonna avoimiksi tulevat virat tois-
taiseksi, kauintaan kuitenkin kertomusvuoden loppuun saakka (17.5. 1 419 §). 

Eräiden perimistoimenpiteiden lopettaminen. Kaupunginhallitus oikeutti asia-
miestoimiston luopumaan nykyisiin toimeksiantoihin perustuvista perimistoimen-
piteistä sen poistoluettelossa n:o 6/1962 mainittujen saatavien osalta, jotka muodos-
tuivat varattomuuden takia perimättä jääneistä hoitomaksuista. Lastentarhain 
lautakuntaa kehotettiin merkitsemään poistoluetteloon merkityt saatavansa erilli-
seen poistettujen saatavien luetteloon ja mikäli aihetta myöhemmin ilmaantuu, lähet-
tämään ne uutena toimeksiantona asiamiestoimistolle perimistoimenpiteitä varten 
(13.9. 2 373 §). 

Valtionavut. Sosiaaliministeriö oli 19.4. ilmoittanut myöntäneensä lastentarhain 
v:n 1961 IV neljänneksenä valtionapua anotun 34649683 mk:n sijasta ko. summan 
276 140 mk anottua pienempänä. Erotus aiheutui siitä, että työttömyys- ja tapatur-
mavakuutusmaksujen osalle ei ollut myönnetty valtionapua. Asiamiestoimisto oli 
todennut, että lapsilisä- ja kansaneläkemaksut samoin kuin myös työttömyys- ja 
tapaturmavakuutusmaksut ovat palkkaukseen liittyviä lakimääräisiä sosiaalime-
noja, joihin olisi saatava valtionapua. Kun sosiaaliministeriönkään käsityksen mu-
kaan asiaa ei voitu pitää täysin selvänä, olisi lastentarhain valtionavustuksesta anne-
tun lain 2 §:n vastaisen soveltamisen takia tarpeellista saada kysymyksestä ennakko-
päätös. Kaupunginhallitus päätti kehottaa asiamiestoimistoa hakemaan muutosta 
lastentarhain em. valtionavun myöntämistä koskevaan sosiaaliministeriön päätök-
seen (10.5. 1 327 §). 

Merkittiin tiedoksi sosiaaliministeriön ilmoitus, että se oli varannut lastentarhain 
kertomusvuoden valtionapua varten 130 mmk, eli n. 3 mmk anottua vähemmän. 
Summasta oli vähennetty eräitä sosiaaliturvamaksuja. Kun lopullinen valtionapu 
myönnetään vasta v:n 1963 puolella kertomusvuoden lopullisen tilityksen perusteel-
la, ei ko. ilmoitusta ollut pidettävä sellaisena lopullisena päätöksenä, johon voitaisiin 
hakea muutosta (14.6. 1 738 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi lastentarhain lautakunnan ilmoituk-
sen, jonka mukaan sosiaaliministeriö ei ollut myöntänyt valtionapua lastenseimien, 
koululasten päiväkotien ja leikkikenttien kertomusvuoden toimintaa varten, sekä 
tyytyä päätökseen, koska valtionavun myöntäminen ko. tarkoituksiin oli täysin val-
tion menoarvioon merkityistä määrärahoista ja ministeriön harkinnasta riippuvai-
nen (15.2. 501 §). 

Kansalaiskoulujen oppilaiden harjoittelu lastentarhoissa. Kaupunginhallitus oi-
keutti lastentarhain lautakunnan järjestämään kansalaiskoulujen käsityö- ja talous-
luokkien oppilaille harjoittelua lastentarhoissa ja -seimissä suomenkielisten kansa-
koulujen johtokunnan kulloinkin tarpeelliseksi katsomissa puitteissa. Harjoitteluun 
osallistuville saatiin antaa lastentarhojen tavallinen ateria, josta suomenkielisten 
kansakoulujen kanslia suorittaa lastentarhoille 60 mk aterialta (14.3. 817 §). 

Aivovauriolasten lastentarhan ylläpitämistä varten kaupunginhallitus päätti 
myöntää Vajaaliikkeisten Kunto -nimiselle yhdistykselle ennakkona kertomusvuo-
den kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä yht. 1.523 mmk kaupunginvaltuuston 
v. 1961 (ks. s. 51) hyväksymän sopimuksen mukaisesti. Ensimmäisen neljänneksen 
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ennakko saatiin suorittaa yhdistykselle vasta sen jälkeen, kun mainittu sopimus olisi 
asianmukaisesti allekirjoitettu (25.1. 284 §, 17.5. 1 417 §, 8.11. 2 923 §). 

Lastentarhain Kesäsiirtolayhdistyksen kesäsiirtolat. Kaupunginhallitus päätti ke-
hottaa terveydenhoito virastoa valvomaan em. yhdistyksen siirtoloiden terveyden-
hoidollisia oloja sekä tarkastamaan ja hyväksymään yhdistyksen siirtolatoimintaan-
sa varten vuokraamat rakennukset ja alueet (12.4. 1 082 §). 

Lastentarharakennusten piirustusten hyväksyminen ym. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä talorakennusosaston laatimat Etelä-Haagan lastentarha- ja seimiraken-
nuksen 18.8. päivätyt pääpiirustukset n:o 1—7. Samalla kaupunginhallitus päätti 
tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen 6. l mmk:n määrärahan saamiseksi ko. raken-
nuksen rakentamista varten. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistö-
lautakuntaa huolehtimaan siitä, että korttelin n:o 29088 tontti n:o 4 viipymättä va-
pautettaisiin vuokralaisista, joille asunnonjakotoimikunnan olisi tarvittaessa osoitet-
tava asunnot (20.9. 2 451 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat seu-
raavien lastentarhojen piirustukset: Roihuvuoren lastentalon 7.6. päivätyt pääpii-
rustukset n:o 1—7. Lastentalon rakennustyöt olisi aloitettava ensi tilassa ja toteu-
tettava siten, että talo mikäli mahdollista voitaisiin ottaa käyttöön jo kevätlukukau-
della 1963 (5.7. 1 952 §); Siilitien lastentalon 28.5. päivätyt luonnospiirustukset n:o 
1—5, 6.9. päivätyt pääpiirustukset n:o 1—7 ja 24.10. päivätyt muutospiirustukset 
n:o 1, 4, 6 ja 7 (20.6. 1 824 §, 4.10. 2 563 §, 25.10. 2 769 §); Malmin lastentarha- ja sei-
mirakennuksen 31.10. päivätyt luonnospiirustukset n:o 1—4 (13.12. 3 255 §) sekä 
Käpylinnan lastenseimen ulkokatoksen 27.6. 1961 päivätyt pääpiirustukset n:o 1—3 
(5.4. 1 003 §). 

Talossa Länt.-Brahenkatu 12 sijaitsevan lastenseimi Päivärinteen huoneiston 
yhteydessä oleva lastenseimen johtajan asuntona ollut n. 26 m^:n suuruinen huo-
neisto päätettiin ottaa lastenseimen käyttöön (1.3. 680 §). 

Tontin varaaminen Suursuolta lastentarhaa ja -seimeä varten. Kaupunginhallitus 
päätti varata Suursuon alueelta korttelin n:o 28320 tontin n:o 10 lastentarhaa ja 
-seimeä sekä lastenneuvola- ja nuorisokerhorakennusta varten 31.12.1964 saakka. 
Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa yhteistoiminnassa 
lastentarhain toimiston, terveydenhoitoviraston ja nuorisotoimiston kanssa laati-
maan alustavan suunnitelman ko. rakennuksen rakentamista varten sanotulle ton-
tille sekä ryhtymään lautakunnan esityksessä tarkoitettuihin toimenpiteisiin tar-
peellisten liikenneyhteyksien järjestämiseksi Suonotkontieltä ja Pakilantieltä em. 
tontille (5.7. 1 935 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus päätti myöntää jäljempänä mainituille yhdistyk-
sille seuraavat ylimääräiset avustukset yhdistysten ylläpitämien lastentarhojen, sei-
mien ym. henkilökunnan palkkojen korotuksesta aiheutuneiden kulujen suoritta-
mista varten: Helsingin Nuorten Naisten Kristilliselle Yhdistykselle 181 500 mk 
(14.6. 1 743 §); Töölön Lastenseimi -yhdistykselle 827 900 mk (14.6. 1 746 §, 8.11. 
2 922 §); Lastentarhain Kesäsiirtolayhdistykselle 310 500 mk (14.6. 1 744 §); Suomen 
Lastenhoitoyhdistykselle 529 000 mk (14.6. 1 747 §) ja Mannerheim-liiton Helsingin 
osastolle 200 000 mk (8.11. 2 921 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alan-
derin Laitokset -nimiselle säätiölle 13 mmk:n määräisen avustuksen talossa Helsin-
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ginkatu 3—5 olevan Ebeneserkodin lastentarha- ja seimihuoneistoissa suoritettavien 
muutos- ja korjaustöiden rahoittamista varten sillä ehdolla, 

1) että muutos- ja korjaustyöt suoritetaan arkkitehtien Heikki Elomaan ja Hen-
rik Vartiaisen laatimien 24.3., 9.4. ja 11.5. päivättyjen piirustusten sekä niihin liitet-
tyjen sähkö-, vesi- ja lämpöjohtotyöpiirustusten ja työselitysten mukaisesti sekä 

2) että säätiö vuokraa em. piirustusten mukaiset n. 1 040 m2 käsittävät lasten-
tarha- ja -seimitilat kaupungille vähintään 15 vuoden ajaksi kiinteistölautakunnan 
kanssa sovittavin ehdoin. 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että myönnetystä avustuksesta 5 mmk suori-
tetaan säätiölle viipymättä sen jälkeen, kun edellä tarkoitettu vuokrasopimus on 
asianmukaisesti allekirjoitettu, 5 mmk sen jälkeen, kun muutos- ja korjaustyösuun-
nitelman mukaiset vesi- ja lämpöjohto- sekä sähkötyöt on kiinteistöviraston anta-
man todistuksen mukaisesti pääosiltaan suoritettu ja loppuosa 3 mmk välittömästi 
sen jälkeen, kun muutos- ja korjaustyöt ovat päättyneet ja ne on lastentarhain toi-
miston ja kiinteistöviraston toimesta hyväksytty (5.7. 1 938 §). 

Muut sosiaaliset tehtävät 

Työllisyystoimi. Kaupunginhallitus päätti kehottaa ao. virastoja ja laitoksia huo-
lehtimaan siitä, että kertomusvuoden ja v:n 1963 talousarvioon otettuja töitä aloi-
tettaisiin siinä laajuudessa, että niihin voitaisiin sijoittaa kaupungin työhönsijoitus-
osuuteen kuuluvia, työttömyyskortistoon hyväksyttyjä työntekijöitä; kiinteistö-
virastoa kehotettiin lisäksi suunnittelemaan naisille sopivia metsänpuhdistus- ym. 
kaupungin työhönsijoitusosuuden täyttämiseksi hyväksyttäviä työkohteita ja teke-
mään niistä tarvittaessa esitykset kaupunginhallitukselle. Samalla kaupunginhalli-
tus päätti siltä varalta, että em. toimenpiteet osoittautuisivat riittämättömiksi, hy-
väksyä työllisyyskomitean ko. vuosien työohjelmissa mainitut työt kaupungin työ-
hönsijoitusvelvollisuuden täyttämiseksi kertomusvuonna ja v. 1963 työllisyystilan-
teen vaatimusten mukaisesti suoritettaviksi töiksi sen mukaan kuin kaupunginhalli-
tus ao. virastojen ja laitosten tekemien esitysten perusteella kulloinkin erikseen päät-
tää (3.1. 76 §, 20.12. 3 329 §). 

Työllisyyslain 17 §:n mukaan kunta korvaa valtiolle puolet työvoimatoimikunnan 
menoista puolivuosittain jälkikäteen. Tämän mukaisesti rahatoimistoa kehotettiin 
suorittamaan ao. määrärahoista Uudenmaan lääninkonttorille kaupungin osuutena 
työvoimatoimikunnan menoista ajalta 1.7—31.12.1961 ja 1.1.—30.6.1962 yht. 
699 045 mk (8.2. 434 §, khn jsto 17.7. 6 332 §). 

Kasvatusneuvolat. Kaupunginhallitus päätti anoa sosiaaliministeriöltä, että sitä 
määräaikaa, mihin mennessä kaupungin kasvatusneuvolatoimintaa koskevat ohje-
säännöt olisi lähetettävä ministeriön vahvistettaviksi, pidennettäisiin vielä v:n 1963 
loppuun saakka. Edelleen päätettiin ministeriöltä anoa, että Helsingin kaupungin 
kasvatusneuvolan, Helsingin kaupungin ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatus-
neuvolan, Helsingin kaupungin suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolan ja 
Helsingin kaupungin sosiaalilääkärin toimiston kasvatusneuvolan valtionavut v:lta 
1963 maksatettaisiin aikanaan kaupungille ohjesääntöjen vahvistamisesta riippu-
matta (20.12. 3 312 §). 
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Kaupunginhallitus päätti, että kertomusvuoden talousarvioon palkkiotoimisen 
mielenterveyslääkärin palkkaamista varten varattua 360 000 mk:n suuruista määrä-
rahaa saadaan käyttää kasvatusneuvolan asiantuntijalääkärin konsultaatiopalkkioi-
hin 2 000 mk:n mukaan konsultaatiota kohti (18.1. 210 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää yht. 545 000 mk asiantuntijalääkärin palk-
kaamiseksi suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvolaan 2 000 mk:n suuruista 
konsultaatiota kohti maksettavaa palkkiota vastaan sekä työsopimussuhteisen so-
siaalitarkkailijan palkkaamiseksi 20. palkkaluokan mukaisen palkan mukaan lasket-
tavalla palkalla, molemmat 31.5. saakka. Myöhemmin kaupunginhallitus vielä päätti 
myöntää 463 000 mk asiantuntijalääkärin palkkaamiseksi em. ehdoilla sekä työsopi-
mussuhteisen sosiaalitarkkailijan palkkaamiseksi enintään 15. palkkaluokan mukaan 
maksettavin palkkaeduin, kumpikin ajaksi 1.9.—31.12. (18.1. 211 §, 5.7. 1 946 §). 

Kasvatusneuvolan käteiskassa päätettiin korottaa 10 000 mk:aan toistaiseksi 
(khn jsto 6.2. 5 258 §). 

Kasvatusneuvolan koulupsykologeille Marja Auramaalle, Martti Kyyrölle ja 
Pirkko Poikoselle myönnettiin oikeus käyttää virkahuoneitaan yksityisesti suoritta-
miinsa, alaikäisiä kansakouluun pyrkiviä lapsia koskeviin tutkimuksiin 15.5.—31.8. 
välisenä aikana sillä ehdolla, että anojat vastaavat kaikesta vahingosta, mitä ko. 
toiminnasta saattaa aiheutua kaupungin omaisuudelle sekä suorittavat sähkönkulu-
tuksesta ja siivouksesta johtuvat kustannukset ynnä vahtimestarille tulevan palk-
kion (khn jsto 2.5. 5 824 §). 

Oikeusaputoimisto. Kaupunginhallitus oikeutti oikeusaputoimiston kertomusvuo-
den alusta lukien suorittamaan kaupungin varoista maistraatin ja raastuvanoikeuden 
kaupunginpalvelijoille, jotka toimivat haastemiehinä niissä oikeusaputoimiston aja-
missa jutuissa, joissa on myönnetty maksuton oikeudenkäynti, 

1. Helsingin Asianajajayhdistyksen ja kaupunginpalvelijain kesken sovitun sekä 
toimituskirjain lunastuksesta ja toimituspalkkioista v. 1942 annetun asetuksen 2 
§:ssä säädetyn, valtion varoista suoritettavan haastepalkkion ynnä matkakustannus-
ten korvauksesta ja päivärahasta v. 1937 annetun, sittemmin osaksi muutetun ase-
tuksen mukaisen valtion maksaman matkakulujen korvauksen välisen erotuksen ja 

2. kussakin jutussa 100 mk:n suuruisen korvauksen siitä, että ao. kaupunginpal-
velija on ilmoittanut puhelimitse oikeusaputoimistoon jutun esilletulosta istunto-
päivänä. 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää 250 000 mk oikeusaputoimiston käy-
tettäväksi em. menojen suorittamista varten kertomusvuonna. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti vapauttaa ao. kaupunginpalvelijat suoritta-
masta korvausta kaupungille raastuvanoikeudessa ja maistraatissa olevien kaupun-
gin puhelimien käyttämisestä niissä tapauksissa, jolloin he korvausta vastaan ilmoit-
tavat jutun esilletulosta istuntopäivänä (8.2. 404 §). 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa v. 1951 (ks. s. 150) tekemäänsä päätöstä siten, 
että oikeusaputoimiston viranhaltijain työaika on arkisin klo 8.45—14.30, aamiais-
tauko puoli tuntia, paitsi lauantaisin ja pyhä- ja juhlapäivien aattona, jolloin virka-
aika on klo 8.45—13.15 ilman aamiaistaukoa, sekä lisäksi tiistaisin ja perjantaisin 
klo 18.30—20.oo (20.12. 3 272 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että oikeusapulautakunnan 23.3. tekemä, tutkitta-
vaksi alistettu päätös, joka koski apulaisoikeusavustajan viran hoitamista apul.oik. 
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avust. Olli Hämäläisen virkavapauden aikana, saatiin panna täytäntöön (12.4. 
1 058 §, 7.6. 1 629 §). 

Huonetilojen varaaminen rakennettavasta Töölön virastotalosta, ks. s. 322. 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulutoimi -

Vanhaan palkkausluokkaan kuuluvien kansakoulunopettajien ja -johtajien palk-
kioiden järjestely. Kaupunginhallitus päätti korottaa vanhan palkkausjärjestelmän 
valinneiden kansakoulunopettajien ylituntipalkkiot ja koulunjohtajien palkkiot 1.8. 
alkaen seuraaviksi: varsinaisen kansakoulun opettajan ylituntipalkkio 720 mk, kan-
salais- ja apukoulun opettajan ylituntipalkkio 840 mk, koulunjohtajan palkkio 
48 440 mk vuodessa ja lisäpalkkio 2 620 mk vuodessa. 1.9. lukien korotettiin em. 
palkkiot seuraaviksi: varsinaisen kansakoulun opettajan tuntipalkkio 749 mk, kan-
salais- ja apukoulun opettajan tuntipalkkio 874 mk, koulunjohtajan palkkio 50 378 
mk ja lisäpalkkio 2 725 mk (20.6. 1816 §, 11.10. 2625 §). 

Kansakoulujen henkilökunnan ylimääräisten palkkioiden korottaminen. Kaupun-
ginhallitus oikeutti kansakoulujen vahtimestarit tai heidän sijastaan määrätyt hen-
kilöt ja siivoojat sekä talonmies-lämmittäjät laskuttamaan 1.8. alkaen siitä ylityöstä, 
jonka he arki-iltoina klo 18 jälkeen ja pyhäpäivinä joutuvat yhdistysten ym. toimin-
nan vuoksi tekemään, seuraavasti: 

1) Vahtimestarit 245 mk/t yhden, 295 mk/t kahden, 350 mk/t kolmen ja 435 mk/t 
neljän opinto-, harjoitus- tai kokousryhmän kokoontuessa samanaikaisesti eri huo-
neissa, koulun omat toimintaryhmät jaossa mukaan lukien. Viidenneltä ja sitä seu-
raavilta opinto-, harjoitus- tai kokousryhmiltä saadaan mainittuun 435 mk:aan lisätä 
kutakin ryhmää kohden 60 mk. Jälkeen klo 21.30 tapahtuvasta toiminnasta makse-
taan palkkiot 50 % korotettuina. 

Milloin koulun sisäänkäytävät ja huoneistot jakautuvat siten, ettei yksi henkilö 
voi valvontaa hoitaa, voidaan toiseksi valvojaksi määrätä koulun johtajan ja talou-
denhoitajan hyväksymä henkilö sekä laskutus jakaa hänen ja vahtimestarin kesken 
siten, että kumpikin laskuttaa valvomiensa ryhmien osalta erillisesti eo. taksan 
mukaisesti. 

2) Siivooja voimistelusalin ylimääräisestä siivouksesta 260 mk voimistelukerral-
ta, veistosalin siivouksesta 230 mk sekä luokka- tai muun siihen verrattavan huoneen 
siivouksesta 120 mk kokoontumiskerralta, jos ylimääräinen siivous sen johdosta 
suoritetaan. 

3) Lauantai-iltoina tai sunnuntaina järjestettävistä tilaisuuksista suoritetaan 
em. palkkiot 100 % korotettuina, ei kuitenkaan koulun opettajan valvonnassa 
toimivien kerhojen ja toimintaryhmien osalta, ellei koulun johtajan harkinnan mu-
kaan erikoista syytä siihen ole. 

4) Kouluilla mahdollisesti järjestettävistä suurista juhlista suoritetaan korvauk-
set koulun johtajan hyväksymän sopimuksen mukaan. 

5) Voimistelu- ym. seurojen, jotka haluavat lämmintä vettä, on maksettava sen 
valmistamisesta koulujen talonmies-lämmittäjille sinä aikana vuotta, jona kouluilla 
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