
1. Kaupunginvaltuusto 

saapui poliklinikoille kuitenkin myös sellaisia, jotka varaamatta aikaa ennakolta pyr-
kivät tutkittaviksi päivystyspotilaina, vaikka heidän vammansa ei ollut äkillinen tai 
kiireellisen hoidon tarpeessa. Lautakunta puolsi lähetepoliklinikkajärjestelmän otta-
mista käytäntöön, mikä ilmeisesti kuitenkin aiheuttaisi lääkärin-, laboratorio- ja 
röntgentutkimusten korvausjärjestelmän luomista. Kun lähiaikoina toteutuva 
yleinen sairausvakuutus kuitenkin tullee vaikuttamaan ratkaisevasti sairaalain poli-
klinikoiden toimintaan, ei lautakunnan mielestä ollut toistaiseksi aihetta muuttaa 
entistä järjestelmää. Kaupunginhallitus oli huomauttanut, että Auroran sairaalan 
lastenpoliklinikoille oli niiden suuren työpaineen takia palkattu apulaislääkäri 1.7. 
lukien. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen 
johdosta (28.11. 866 §). 

Ilmaisen syöpätarkastuksen järjestämistä kaupungin asukkaille koskevassa aloit-
teessaan olivat vt Paasivuori ym. maininneet mm., että syöpään, joka on eräs pahim-
mista kansantaudeistamme, sairastuu vuosittain n. 10 000 henkilöä ja että jatku-
vassa syöpähoidossa on n. 20 000—25 000 henkilöä. Pahanlaatuiset kasvannaiset 
aiheuttavat vuosittain n. 6 000—7 000 henkilön kuoleman. Näistä luvuista voidaan 
arvioida Helsingin osalle tulevan n. 10 %. Kaupungin sairaalapaikkapulan takia olisi 
syytä harkita ilmaisen syöpätarkastuksen saattamista pakolliseksi ja määräaikai-
seksi. Samaten olisi selvitettävä ko. tarkastuksen aiheuttamat kustannukset. Kau-
punginhallitus ilmoitti asettaneensa 18.10.1962 prof. Erkki Leikolan johdolla komi-
tean tutkimaan syöpäsairaiden hoidon järjestämistä kaupungissa. Komitea oli anta-
massaan lausunnossa ilmoittanut mietintönsä valmistuvan lähiaikoina. Mietinnössä 
on perusteellisesti käsitelty myös em. joukkotutkimusten järjestämistä ja niiden 
toteuttamismahdollisuuksia. Nykyinen lainsäädäntö ei kuitenkaan anna mahdolli-
suutta pakollisten joukkotarkastusten suorittamiseen. Sen sijaan komitea tulisi eh-
dottamaan raj oitettuj en, vapaaehtoisten j oukkotarkastusten toimeenpanemista, 
joiden aiheuttamat kustannukset kaupunki suorittaisi. Koska aloitteessa ehdotettua 
asiaa jo tutkittiin kaupungin toimesta, kaupunginvaltuusto katsoi eo. lausunnon 
riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (18.9. 674 §). 

Myöskin vt Ruohonen ym. olivat tehneet aloitteen, jossa ehdotettiin toimenpi-
teitä säännöllisten, ilmaisten kohtu- ja rintasyöpätarkastusten toimeenpanemiseksi 
39—60 vuotiaitten naisten keskuudessa. Edellä Paasivuoren aloitteen yhteydessä 
mainittu komitea oli ilmoittanut ehdottavansa mietinnössään säännöllisten joukko-
tarkastusten suorittamista aloitteessa mainittujen syöpätapausten toteamiseksi var-
haisessa vaiheessa. Kaupunginhallitus viittasi edellisen asian kohdalla mainitsemiin-
sa perusteluihin ja kaupunginvaltuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (29.5. 428 §, 18.9. 675 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltoviraston toiminnan laajenemisen vuoksi kaupunginvaltuusto päätti perus-
taa virastoon 1.1.1964 lukien seuraavat virat: apulaisjohtajan virka (26), konttori-
päällikön virka (24), toimistoesimiehen virka (21), kaksi huoltotarkastajan virkaa 
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(16), huoltosisaren virka (12), toimistoapulaisen virka (10), kolme toimistoapulaisen 
virkaa (8), kaksi toimistoapulaisen virkaa (7) sekä kodinhoidon valvojan virka (14) 
(16.10. 737 §). 

Viraston yksi 10. palkkaluokkaan kuuluva toimistoapulaisen virka päätettiin 
1.11. lukien muuttaa 12. palkkaluokkaan kuuluvaksi arkistojärjestäjän viraksi (2.10. 
693 §). 

Väliaikaisen asumistuen suorittaminen vanhuksille. Valtioneuvoston v. 1949 
asettama vanhustenhuoltokomitea oli esittänyt mietinnössään mm., että vanhuksille 
ryhdyttäisiin suorittamaan asuntoavustusta perheasuntoavustusta vastaavan vuok-
ranalennuksen muodossa. Tätä koskevaa lakiehdotusta ei kuitenkaan vielä ollut 
valtioneuvostossa käsitelty. Myöskin v. 1962 asetettu vuokratasokomitea oli jättänyt 
sosiaaliministeriölle ehdotuksen laiksi valtion osallistumisesta vanhuksille myönnet-
tävän asumistuen aiheuttamiin kustannuksiin. Kaupunginhallituksen v. 1962 aset-
tama vanhusten asuntokomitea oli mietinnössään todennut asuntokysymyksen muo-
dostuneen vanhuksille erittäin vaikeaksi pulmaksi. Komitea esitti myös kaupungin-
hallitukselle, että v:n 1963 talousarvioon otettaisiin 2 940 000 mk:n suuruinen määrä-
raha asumistuen suorittamista varten kertomusvuoden alusta vähävaraisille, määrä-
ajan Helsingissä henkikirjoitetuille, yksinään tai aviopuolisonsa kanssa asuville van-
huksille, edellyttäen että valtio taloudellisesti merkittävällä tavalla osallistuu tästä 
toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Kun asumistukijärjestelmän aikaansaamista 
valtion tuen turvin ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa voitu ottaa huomioon, oli 
komitea ehdottanut, että kaupunki ryhtyisi omatoimisesti suorittamaan vanhuksille 
väliaikaista asumistukea. Eri lautakuntien ja virastojen annettua asiasta lausuntonsa 
kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, 

I) että 1.3.1964 lukien toistaiseksi, kunnes valtionavustukseen perustuva van-
husten asumistukijärjestelmä maassamme saadaan aikaan, suoritetaan vanhuksille 
kaupungin varoista II) kohdan mukaista väliaikaista asumistukea, 

II) että väliaikaisen asumistuen antamisessa on toistaiseksi noudatettava seu-
raavia yleisohjeita: 

1. Kansaneläkkeen täyttä tukiosaa saavalle Helsingissä henkikirjoissa olevalle 
ja täällä vakinaisesti asuvalle, vähintään 65 v täyttäneelle yksinäiselle vanhukselle 
suoritetaan kaupungin varoista asumistukena enintään 30 sadasosaa kohtuullisista 
varsinaisista vuokramenoista. Yhdessä asuville aviopuolisoille voidaan, jos kumpikin 
heistä saa täysimääräistä vanhuuseläkettä, kuitenkin tarvittaessa suorittaa asumis-
tukena enintään 45 sadasosaa edellä tarkoitetuista vuokramenoista. 

2. Asumistuen myöntämisen edellytyksenä on, 
a) että hakija 21 v täytettyään 20 vuotena on ilmoitettu Helsingissä tai siihen 

liitetyllä alueella asuvaksi tahi henkikirjoitetuksi ja tämän lisäksi viimeiset viisi 
vuotta vakinaisesti asunut täällä, taikka 

että hakija on luovutetun alueen kaupungissa v. 1939 henkikirjoitettu ja v:sta 
1947 lukien jatkuvasti asunut Helsingissä, 

b) että hakija vuokrakustannusten suorittamisen osalta on taloudellisen tuen 
tarpeessa, 

c) että hakija päävuokralaisena tai alivuokralaisena, joka ei kuulu päävuokralai-
sen ruokakuntaan, hallitsee huoneistoa tai huonetta, jonka koko ja taso eivät ylitä 
kohtuullista asumistasoa, sekä 

30 



1. Kaupunginvaltuusto 

d) ettei suoritettava vuokra huomattavasti ylitä sosiaaliministeriön kulloinkin 
kohtuulliseksi suosittelemaa yleistä vuokratasoa. 

3. Asumistukea ei suoriteta sellaiselle vanhukselle, 
a) joka asuu Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön vanhusten asuntolassa 

tai kaupungin toimesta rakennetuissa muissa vanhusten asuntoloissa, 
b) joka asuu omassa tai häneen nähden huoltovelvollisen omaisensa omistamassa 

talossa tahi huoneistossa, 
c) joka on hoidettavana sairaalassa, sairaskodissa, vanhainkodissa tai muussa 

huolto- tahi hoitolaitoksessa, ellei kysymyksessä ole lyhytaikaisen, yleensä enintään 
2 kk kestävän sairaalahoidon saaminen, 

d) joka asumistuen lisäksi on jatkuvan huoltoavun tarpeessa, taikka 
e) joka viettää juopottelevaa tai muutoin siinä määrin epäsäännöllistä elämää, 

että sen on katsottava ilmeisesti haittaavan hänen tai hänen perheensä toimeentuloa. 
4. Asumistuen myöntää huoltolautakunnan asianomainen huoltojaosto sille teh-

dyn kirjallisen anomuksen perusteella. Suoritettava markkamäärä on vahvistettava 
siten, ettei se yhdessä vanhuksen mahdollisesti saamien muiden tulojen kanssa vai-
kuta vähentävästi kansaneläkelain nojalla saataviin etuisuuksiin. Asumistuki, jota 
ei ole katsottava huoltoavuksi, myönnetään kerrallaan yleensä enintään 6 kk:n 
ajaksi. 

5. Asumistukea suoritetaan säännönmukaisesti hakemuskuukautta seuraavan 
kalenterikuukauden alusta lukien ja maksetaan se säännönmukaisesti kalenteri-
kuukausittain etukäteen yleensä hakijalle itselleen, mikäli mahdollista postisiirto-
liikkeen välityksellä. 

Jos asumistuen saajan olosuhteet muuttuvat siten, ettei hän täytä asumistuen 
saamisen edellytyksiä, asumistuen suorittaminen on lakkautettava. Ellei sitä ole 
nostettu kahden kuukauden aikana, voidaan se lakkauttaa. Tarvittaessa voidaan 
sen suorittaminen keskeyttää. 

6. Huoltolautakunnan tulee antaa yksityiskohtaiset ohjeet asumistuen myöntä-
misestä ja suorittamisesta. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kehottaa kaupunginhallitusta mahdollisuuk-
sien mukaan vaikuttamaan valtion avustukseen perustuvan asumistukijärjestelmän 
aikaansaamiseen ensi tilassa sekä mikäli tämä ei toteutuisi jo v:n 1964 aikana, tarvit-
taessa tekemään kaupunginvaltuustolle perustellun esityksen asumistuen lisän suo-
rittamisesta asumistukea saaville sellaisille vanhuksille, joilla täysimääräisen kan-
saneläkkeen lisäksi ei ole muita tuloja (18.12. 963 §, khn mtö n:o 30). 

Koskelan sairaskoti. Sairaalakemistin ja lääkäreiden palkkauksen järjestäminen, 
ks. s. 23. 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Koskelan sairaskotiin 1.1.1965 lukien seu-
raavat virat (palkkaluokka suluissa): yksitoista sairaanhoitajan virkaa (11), viisi-
kymmentäkaksi hoitajan virkaa (9), neljä laboratorioteknillisen apulaisen virkaa (9), 
neljä toimistoapulaisen virkaa (8), viisi toimistoapulaisen virkaa (7), neljä kylvettä-
jän virkaa (5) ja neljäkymmentäviisi hoitoapulaisen virkaa (4) (30.10. 781 §). 

Koskelan sairaskodin puutöistä vastaava 13. palkkaluokan työnjohtajan virka 
päätettiin siirtää 14. palkkaluokkaan ja 15. palkkaluokan alikonemestarin virka 16. 
palkkaluokkaan 1.1.1964 lukien. Alikonemestarin viran pätevyysvaatimukseksi vah-
vistettiin yksinomaan alikonemestarin pätevyys (18.12. 952 §). 
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Sairaskodin 13. palkkaluokkaan kuuluva työnjohtajan virka, 6. palkkaluokkaan 
kuuluva kanttiininhoitajan virka ja 3. palkkaluokkaan kuuluva kanttiiniapulaisen 
virka päätettiin lakkauttaa 1.1.1964 lukien (19.6. 498 §, 18.9. 664 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti huoltolautakunnan kokeilumielessä edelleen v:n 
1964 loppuun saakka jatkamaan Koskelan sairaskodin yhteydessä vanhusten päivä-
huoltotoimintaa siten, että hoitoon otetaan huoltoapua tai kansaneläkkeen tukiosaa 
saavia vanhuksia tahi vanhuksia, jotka sanotun hoidon osalta on katsottava huolto-
apuun oikeutetuiksi sekä ettei päivähoito- osastolla hoidettavilta toistaiseksi peritä 
korvausta päivähoidosta (2.10 694 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää kertomusvuoden talousarvion pääomame-
noihin kuuluvista käyttövaroistaan yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi 
430 000 mk sairaskodin F-rakennuksen saneeraustyön loppuun suorittamista varten 
(18.9. 670 §). 

Vielä kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talorakennusosaston laatimat Koske-
lan sairaskodin väestönsuojan muutostöitä koskevat, 29.9.1962 päivätyt pääpiirus-
tukset n:o 1—5, jotka sosiaaliministeriö vahvisti 15.3. (20.2. 158 §, 3.4. 268 §). 

Kustaankartanon vanhainkodin sairaalakemistin ja lääkäreiden virkojen järjes-
tely, ks. s. 23. 

Kaupunginvaltuusto oikeutti huoltolautakunnan ylittämään pääomamenoihin 
kuuluvia huoltotoimen rakennusten perusparannuksia varten varattua määrärahaa 
29 930 mk:lla Kustaankartanon vanhainkodin röntgenosaston laajentamisesta fysi-
kaalisen osaston huonetiloihin ja vm. osaston siirtämisestä H-rakennuksen entisiin 
askartelutiloihin aiheutuvien muutostöiden suorittamista varten (29.5. 421 §). 

Roihuvuoren vanhainkodin ja henkilökunnan asuntolan töiden loppuun suoritta-
mistä varten kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
v:n 1960 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Koske-
lan sairaskodin keittiö- ja keskusrakennusta varten merkityn siirtomäärärahan sääs-
tyneestä osasta 320 000 mk, määrärahan käyttötarkoitusta muuttaen (6.3. 
201 §). 

Edelleen kaupunginvaltuusto oikeutti huoltolautakunnan ylittämään Roihuvuo-
ren vanhainkodin kaluston hankintamäärärahoja enintään 25 000 mk:lla vanhain-
kodin kalustonhankintojen suorittamista varten (19.6. 486 §). 

Suursuon vanhainkoti. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talorakennusosas-
ton laatimat 25.2. ja 16.4. päivätyt ko. vanhainkodin luonnospiirustukset n:o 1 — 12 
(18.9. 665 §). 

Riistavuoren vanhainkoti. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä talorakennus-
osaston laatimat korttelin n:o 29032 tontille n:o 3 rakennettavan Riistavuoren van-
hainkodin henkilökunnan asuinrakennuksen 22.11.1962 päivätyt luonnospiirustuk-
set nro 1—8, jotka sosiaaliministeriö hyväksyi 15.3. (20.2. 159 §, 3.4. 269 §). 

Maunulan vanhusten asuntolan rakennustöiden loppuun suorittamista varten 
kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töiden lautakunnan ylittämään pääomamenoi-
hin uusia vanhusten asuntoloita varten merkittyä siirtomäärärahaa enintään 110 000 
mkrlla (19.6. 489 §). 

Kulosaaren vanhusten asuntola. Kaupunginvaltuusto hyväksyi arkkit. Kaarlo 
Leppäsen laatimat 6.7. päivätyt ko. vanhusten asuntolarakennuksen luonnospiirus-
tukset nro 1 - 7 (4.9. 607 §). 
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Myllypuron vanhusten asuntola. Kaupunginvaltuusto hyväksyi arkkit. Maunu 
Kitusen laatimat 18.9. päivätyt Myllypuron vanhusten asuntolan luonnospiirustuk-
set nro 1 - 8 (28.11. 878 §). 

Tervalammen työlaitos. Kaupunginvaltuusto päätti myöntää pääomamenoihin 
kuuluvista käyttövaroistaan 146 000 mk uuden kasvihuoneen ja siihen liittyvän läm-
pökeskuksen rakentamista varten Tervalammen työlaitoksen yhteyteen sekä siirtää 
v:n 1962 talousarvioon ko. tarkoitukseen merkityt määrärahat, yht. 190 000 mk, 
yleisten töiden lautakunnan käytettäväksi samaan tarkoitukseen (9.5. 418 §). 

Lastensuojelutointa koskevat asiat 

Lastensuojeluvirasto. Kaupunginvaltuusto päätti, että lastensuojeluviraston ns. 
virkalääkärien kanssa saatiin tehdä virkasäännön palkkaluokituksesta poiketen sopi-
mus jäljempänä mainituin markkamäärin ilmaistuilla kuukausipalkoilla kaupungin-
hallituksen asiasta annettavissa täytäntöönpano-ohjeissa lähemmin määrätyssä 
muodossa 1.11. alkaenr sosiaalilääkäri 2 100 mk/kk (29), lääkäri, lastenpsykiatri ja 
tp. lastenpsykiatri 2 000 mk/kk (28) (2.10. 692 §). 

Vajaamielisten keskuslaitoksen rakennusohjelman hyväksyminen. Kaupunginval-
tuusto päätti, kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, 

1) hyväksyä vaj aamielislaitostoimikunnan laatiman vaj aamielisten keskuslaitok-
sen osasto-, huone- ja rakentamisohjelman alustavaksi ohjeeksi vajaamielisten kes-
kuslaitosta suunniteltaessa sekä 

2) kehottaa kaupunginhallitusta toimeenpanemaan arkkitehtikilpailun vajaa-
mielisten keskuslaitoksen suunnittelemisesta (2.10. 697 §, khnmtönro 19, v:n 1961 
kert. s. 42). 

Sofianlehdon vastaanottokotiin päätettiin 1.1.1964 lukien perustaa 11. palkkaluok-
kaan kuuluva lääkintävoimistelijan virka ja kolme 9. palkkaluokkaan kuuluvaa 
lastenhoitajan virkaa (30.10. 780 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa lastensuojelulautakunnan korottamaan 
kokeiluluontoisesti Sofianlehdon vastaanottokodin A-xakennuksen IV kerroksessa 
sijaitsevan vajaamielisten sairasosaston hoitopaikkaluvun 18rksi sekä ylittämään 
tämän takia työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan palkkamäärärahoja enin-
tään 2 212 mkrlla ja kalustomäärärahoja enintään 600 mkrlla (2.10. 696 §). 

Em. rakennuksessa olevien eräiden tilojen muuttamista varten eristysosastoksi 
kaupunginvaltuusto myönsi pääomamenoihin kuuluvista käyttövaroistaan 9 430 mk 
(28.11. 888 §). 

Metsäkummun hoitokotiin päätettiin 1.1.1964 lukien perustaa seuraavat viratr 
(palkkaluokat suluissa).· johtajan virka (17), vastaavan hoitajan virka (10), lastenhoi-
tajan virka ja kaksi hoitajan virkaa (9) sekä keittäjän virka (5) (30.10. 780 §). 

Malmin lastenkotiin päätettiin 1.1.1964 lukien.perustaa hoitajan ja lastenhoitajan 
virka (9) (30.10. 780 §). 

Herttoniemen vastaanottokotiin päätettiin perustaa neljä 9. palkkaluokkaan kuu-
luvaa lastenhoitajan virkaa 1.1.1964 lukien (30.10. 780 §). 

Oppilaskoti Toivolaan päätettiin 1.1.1964 lukien perustaa seuraavat uudet viratr 
erityisluokan opettajan virka (21), kaksi ohjaajan virkaa (14), kaksi vastaavan hoita-
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jan virkaa (10) sekä talonmies-lämmittäjän ja talonmies-kaitsijan virka (9) (30.10. 
780 §). 

Kallion nuorisokotiin päätettiin 1.1.1964 lukien perustaa ohjaajan virka (14), 
vastaavan hoitajan virka (10) ja hoitajan virka (9) (30.10. 780 §). 

Päivölän lastenkotiin päätettiin 1.1.1964 lukien perustaa vastaavan hoitaj an virka 
(10) ja kolme hoitajan virkaa (9) (30.10. 780 §). 

Vastaanottokoti Lemmilään päätettiin perustaa 14. palkkaluokkaan kuuluva oh-
jaajan virka 1.1.1964 lukien (30.10. 780 §). 

Outamon vastaanottokodin vuosilomasijaisten palkkaamista varten kaupungin-
valtuusto oikeutti lastensuojelulautakunnan ylittämään ao. määrärahoja enintään 
4 785 mkrlla, koska uusien sijoitustapausten määrä oli lisääntynyt niin paljon, ettei 
vastaanottokoti Lemmilä enää yksin voinut huolehtia niistä kuten edellisenä kesänä 
(19.6. 485 §). 

Naulakallion vastaanottokoti. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa Kastell-nimi-
selle tilalle Mellunkylään 4 osastoa, yhteensä 50 varsinaista hoitopaikkaa käsittävän 
Naulakallion vastaanottokodin 1.1.1964 lukien siten, että kolmen rakennettavana 
olevan osaston lisäksi sanottuun laitokseen liitettäisiin neljäntenä osastona Mellun-
kylän vastaanottokoti. Naulakallion vastaanottokodin hoitomaksuksi hyväksyttiin 
5.20 mk vuorokaudelta. 22. palkkausluokkaan kuuluva Mellunkylän vastaanottoko-
din johtajan virka päätettiin samasta ajankohdasta lukien muuttaa 25. palkkaluok-
kaan kuuluvaksi vastaanottokodin johtajan viraksi ja lisäksi päätettiin vastaanotto-
kotiin perustaa erityisluokan opettajan virka (21) sekä kaksi ohjaajan virkaa (14) 
(2.10. 695 §, 30.10. 780 §). 

Koskentuvan nuorisokoti. Kaupunginvaltuusto oikeutti lastensuojelulautakunnan 
perustamaan talosta Kunnalliskodintie 6 tarkoitukseen varattuihin huonetiloihin 
16 hoitopaikkaa käsittävän nuorisokodin 1.1.1963 lukien sekä vahvisti nuorisokodin 
hoitomaksuksi 4 mk hoitovuorokaudelta (23.1. 83 §). 

Nukarin lastenkodin 9. palkkaluokkaan kuuluva hoitajan virka päätettiin muut-
taa 12. palkkaluokkaan kuuluvaksi ohjaajan viraksi 1.1.1964 lukien (30.10. 
779 §). 

Päivähuoltola Tyynelään päätettiin 1.1.1964 lukien perustaa kaksi 16. palkkaluok-
kaan kuuluvaa opettajan virkaa (30.10. 780 §). 

Päivähuoltola Vantaataan päätettiin 1.1.1964 lukien perustaa kaksi ohjaajan vir-
kaa (13) ja yksi hoitajan virka (9) (30.10. 780 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti lastensuojelulautakunnan ylittämään pääomame-
noihin merkittyjä lastensuojelutoimen perusparannuksia varten lautakunnan käytet-
täväksi merkittyä määrärahaa enintään 3 870 mk:lla päivähuoltolan keskuslämmi-
tyksen muuttamista varten öljylämmitteiseksi sekä muita työhön liittyviä kustan-
nuksia varten (4.9. 624 §). 

Käpylän koulu- ja työskeskukseen päätettiin 1.1.1964 lukien perustaa johtajan 
virka (21) ja kaksi opettajan virkaa (17) (30.10. 780 §). 

Hoitopaikkojen varaaminen Rinnekodista. Kaupunginvaltuusto oikeutti edelleen 
kaupunginhallituksen tekemään Rinnekoti-Säätiön kanssa sopimuksen kaupungin 
osallistumisesta Rinnekodin laajentamisesta 740 hoitopaikkaa käsittäväksi vajaa-
mielislaitokseksi aiheutuviin rakennuskustannuksiin siten, että kaupunki suorit-
taa enintään sosiaaliministeriön valtionavun perusteeksi hyväksymien perustamis-

34 



1. Kaupunginvaltuusto 

kustannusten ja valtion niistä suorittaman osan välisen erotuksen 50 v:n ajaksi kau-
pungin käyttöön luovutettavien 253 hoitopaikan osalta (19.6. 518 §). 

Lastentarhat 

Lastentarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön muutoksen vahvis-
taminen. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli ilmoittanut vahvistaneensa 
kaupunginvaltuuston v. 1962 hyväksymän muutoksen Helsingin kaupungin lasten-
tarhain lautakunnan ja sen alaisten laitosten ohjesäännön 16 §:ään, mikä merkitsi 
lastentarhain tarkastajan viran pätevyysvaatimusten muuttamista. Muutosta oli 
noudatettava 5.1. lukien (6.2. 102 §, kunn.as. kok. n:o 3). 

Lastentarhat. Ylä-Malmin lastentarhaa ja -seimeä varten kaupunginvaltuusto 
päätti perustaa lastentarhoihin 1.1.1964 lukien seuraavat virat (palkkaluokka suluis-
sa): lastentarhanjohtajan viran (18), neljä lastentarhanopettajan virkaa (16), lasten-
seimen opettajan viran (15), kolme lastenhoitajan virkaa (9), keittäjän viran (5) sekä 
lastentarha-apulaisen viran (3) (19.6.521 §). 

Roihuvuoren, Siilitien sekä Haagan lastentarhaa ja -seimeä ja Paloheinän lasten-
tarhaa varten päätettiin perustaa seuraavat virat: 1.8. lukien kaksi lastentarhanjoh-
tajan virkaa (18) ja yksi lastentarhanjohtajan virka (17), 1.9. lukien kaksitoista las-
tentarhanopettajan virkaa (16), kaksi lastenseimen opettajan virkaa (15), kuusi las-
tenhoitajan virkaa (9), kaksi keittäjän virkaa (5), yksi keittäjän virka (4) sekä kaksi 
lastentarha-apulaisen virkaa (3), 1.11. lukien yksi lastentarhanopettajan virka (16), 
yksi lastenseimen opettajan virka (15), kolme lastenhoitajan virkaa (9) ja yksi las-
tentarha-apulaisen virka (3). Samalla kaupunginvaltuusto päätti siirtää 1.11. lukien 
Haagan lastentarhan 17. palkkaluokkaan kuuluvan lastentarhanjohtajan viran 18. 
palkkaluokkaan sekä 4. palkkaluokkaan kuuluvan keittäjän viran 5. palkkaluokkaan 
(19.6. 520 §). 

Pääomamenoihin kuuluvista käyttövaroistaan kaupunginvaltuusto päätti myön-
tää 77 000 mk Siilitien lastentarha- ja -seimirakennuksen viimeistelytöiden suoritta-
mista varten (18.9. 669 §) sekä 70 000 mk Roihuvuoren lastentarha- ja -seimiraken-
nuksen viimestelytöitä varten (18.9. 671 §). 

Yksityisen ammattimaisen lastenhoidon saattamista lastensuojeluviranomaisten 
valvonnan alaiseksi koskevassa aloitteessaan vt Hakulinen ym. olivat mm. esittä-
neet seuraavaa: Koska mm. korkea vuokrataso pakottaa molemmat aviopuolisot 
olemaan ansiotyössä, olisi yhteiskunnan taholta järjestettävä riittävästi lastentar-
hoja ja -seimiä lasten päivähoidon helpottamiseksi. Helsingissä esim. vain äärim-
mäisissä vaikeuksissa olevat voivat saada lapsensa kunnallisiin lastentarhoihin suu-
rimman osan ollessa pakotettuja turvautumaan ns. yksityisiin hoitokoteihin, joiden 
toiminta on vailla valvontaa ja joissa hoidosta peritään huomattavan korkeat 
hoitomaksut. Tällaisissa hoitokodeissa saatetaan esim. ruokailu laiminlyödä puhu-
mattakaan hoitajien taidosta kasvattaa lapsia. Aloitteentekijät ehdottivat samalla, 
että kaupunginhallitusta kehotettaisiin suorittamaan selvitys lastenhoidon alalla 
vallitsevasta tilanteesta ja tekemään sen perusteella Kaupunkiliitolle esitys yksi-
tyisen, ammattimaisen lastenhoidon saamiseksi säännösteltyihin ammatteihin kuu-
luvaksi, jolloin sen hoitajilta voitaisiin vaatia ammattipätevyyttä ja ko. toiminta 
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joutuisi lastenhoitoviranomaisten valvontaan. Lastensuojelulautakunta oli lausun-
nossaan huomauttanut, että lastensuojelu virasto on yhteistoiminnassa lastentarhain 
toimiston kanssa pyrkinyt ohjaamaan ko. työtä, sikäli kuin se voimassa olevan lain-
säädännön puitteissa on ollut mahdollista. Tällaisten yksityisten perhepäiväkotien 
toiminnassa on tosin ilmennyt vakaviakin epäkohtia, mutta lastensuojeluviran-
omaisten mahdollisuudet näiden epäkohtien poistamiseen ovat varsin rajoitetut, kun 
lastensuojelulaki ei sisällä säännöksiä kotien hyväksymisestä ja valvonnasta. Valtio-
neuvoston asettama lastensuojelulainsäädäntöä tarkistava komitea on kiinnittänyt 
huomiota myös aloitteessa esitettyyn asiaan. Todennäköistä onkin, että uuteen las-
tensuojelulakiin otetaan säännös siitä, että perhepäivätoiminnalle on hankittava las-
tensuojelulautakunnan hyväksyminen. Lastentarhain lautakunta oli yhtynyt lasten-
suo jelulautakunnan lausuntoon huomauttaen samalla, että vaikka kaupungin toi-
mesta jatkuvasti perustetaan uusia lastentarhoja ja -seimiä, ei lisääntyvää hoitopaik-
kojen tarvetta voida kokonaan tyydyttää lastentarhojen ja -seimien avulla. Yksi-
tyinen perhepäivähoitotoiminta on siis edelleenkin tarpeellista ja edullistakin lap-
sille, silloin kun se on kyllin korkeatasoista. Kaupunkiliiton toimenpidettä eivät lau-
takunnat pitäneet tässä vaiheessa tarpeellisena. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lau-
sunnot riittäväksi selostukseksi aloitteen johdosta (4.9. 631 §). 

Leikkikenttätoiminta 

Sepänkadun leikkikentän majan rakennustöiden loppuun suorittamista varten 
kaupunginvaltuusto myönsi 8 000 mk pääomamenoihin kuuluvista käyttövaroistaan 
(4.9. 626 §). 

Leikki- ja palloilukentän rakentamisesta Hermannin kaupunginosaan olivat vt 
Parviainen ym. v. 1961 tehneet aloitteen, missä huomautettiin, että em. kaupungin-
osaa uudelleen rakennettaessa ei ollut riittävästi huomioitu nykyaikaisen kaupungin-
osan tarpeita. Niinpä ei ollut ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin palloilu- ja 
leikkikentän rakentamiseksi Hermanniin, vaikka siellä asuu lähes 2 000 alle 14-
vuotiasta lasta. Liikkumistilojen puute aiheuttaa vaikeuksia lasten kasvatuksessa, 
jonka vuoksi olisi kiireellisesti ryhdyttävä toimenpiteisiin leikki- ja palloilukentän 
rakentamiseksi Violan- ja Saarenkadun väliselle vapaalle alueelle tahi johonkin muu-
hun sopivaan paikkaan sanotussa kaupunginosassa. Kiinteistölautakunta ilmoitti 
lausunnossaan, että v. 1958 ja 1959 tehtyjen asemakaavanmuutosten perusteella on 
Hermannissa muutettu puistoalueeksi kaksi asuntotonttia ja varastokortteliin n:o 
660 kuuluvia tontteja. Alueelle, joka on 1.7 ha, on kunnostettu talvella luistinratana 
oleva palloilukenttä. Lisäksi on tekeillä olevassa asemakaavaehdotuksessa merkitty 
puistoksi n. 2.6 ha. Tämä n. 4.3 ha:n suuruinen puistoalue on miltei kokonaisuudes-
saan asuntokorttelien ja teollisuusalueen välillä. Yleisten töiden lautakunta huo-
mautti, että aloitteessa ehdotettu Violan- ja Saarenkadun välinen palloilu- ja leikki-
alue oli valmistunut v. 1962. Sellaisilla puistoiksi varatuilla alueilla, joilla toistaiseksi 
on purettavia puurakennuksia, lautakunta ryhtyy kunnostamistoimenpiteisiin heti 
rakennusten purkamisen jälkeen. Kertomusvuoden talousarvioon oli merkitty 
30 000 mk ko. puistotöiden jatkamista varten. Kaupunginvaltuusto katsoi eo. lau-
sunnot riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (20.3. 254 §). 
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