
1. Kaupunginvaltuusto 

mat toimenpiteet ja suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille lain täytäntöönpanoa 
varten annetaan. Helsingin kaupunki muodosti oman piirinsä, joten kaupunginval-
tuusto päätti valita sairausvakuutustoimikuntaan nelivuotiskaudeksi 1.4.1964 — 
31.3.1968 toimistoesimiehet Matti Anttalaisen ja Evald Ylösen, kouluylihoit. Laine-
Marjatta Pätilän sekä heidän henkilökohtaisiksi varamiehikseen toimistoesimiehet 
Pentti Arvon ja Voitto Seppäsen sekä apul. ylihoit. Pirjo-Riitta Niemen. Myöhem-
min Kansaneläkelaitos oli ilmoittanut, että Helsinkiin asetettaisiin vielä lisäksi kaksi 
muuta sairausvakuutustoimikuntaa, joihin kaupungin olisi valittava vakuutettujen 
olojen tuntemusta edustavat kolme jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
Kun kaupungin edellä valitsemat sairausvakuutustoimikunnan jäsenet ja heidän 
varamiehensä olivat 15.9. pyytäneet vapautusta ko. tehtävästään, kaupunginval-
tuusto päätti myöntää heille vapautuksen 15.10. lukien sekä valita uusiksi jäseniksi 
16.10.1964-31.3.1968 

a) ensimmäiseen sairausvakuutustoimikuntaan valtiot, maist. Maija Björk-
lundin, varat. Onni Turtiaisen ja ent. reht. Maj-Lis Juslinin sekä heidän henkilökoh-
taisiksi varamiehikseen terv.sis. Liisa Koskenon, tal.hoit. Orvo Lahtisen ja sair.hoit. 
Enneli Öhmanin luetellussa järjestyksessä, 

b) toiseen sairausvakuutustoimikuntaan varat. Inkeri Sahlanin, järjestösiht. 
Irja Salmelan ja siht. Anna-Liisa Kuittisen sekä heidän henkilökohtaisiksi varamie-
hikseen rva Aune Salmisen, toimitsija Lempi Lehdon ja toiminnanjoht. Sylvi Nur-
men luetellussa järjestyksessä sekä 

c) kolmanteen sairausvakuutustoimikuntaan os.pääll. Osmo Vesikansan, sair. 
hoit. Toini Nousiaisen ja järj.siht. Erkki Piirosen sekä heidän henkilökohtaisiksi 
varamiehikseen merkonomit Olli Lönnbergin ja Elsa Parosen sekä toimitt. Jukka 
Ala-Häyhtiön luetellussa järjestyksessä (4.3. 179 .§, 7.10. 656 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltolaitosten lääkärien päivystyskorvausten ja lääkärintodistuksista maksettavien 
palkkioiden tarkistaminen, ks. s. 18. 

Huoltolaitosten eräiden viranhaltijain palkkojen tarkistus, ks. s. 15. 
Huoltovirastoon päätettiin 1.1.1965 perustaa seuraavat virat (palkkaluokka ja 

kielitaitoluokka on merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): osastosihteerin 
virka (23, IV), kolme kanslistin virkaa (13, IV), sairaanhoitajan virka (13, IV) ja 
viisitoista kodinhoitajan virkaa (7) (9.9. 573 §). 

Verovirastosta muihin tehtäviin siirretyille jäljempänä mainituille viranhaltijoille 
päätettiin suorittaa seuraavat henkilökohtaiset palkanlisät: huolto viraston kontt. 
pääll. Wäinö Leinoselle 27. ja 24. pl:ien välinen erotus sekä viraston kassanhoit. 
Aura Bockströmille 16. ja 10. pl:ien välinen erotus niin kauan kuin he huoltoviras-
tossa hoitavat mainittuja virkojaan (8.1. 34 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa kodinhoitajille kaupungin varoista suori-
tettavan ateriakorvauksen 1.40 mk:ksi aterialta 1.3. lukien (4.11. 724 §). 
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1. Kaupunginval tuusto 

Väliaikaisen asumistuen suorittaminen vanhuksille. Kaupunginvaltuusto päätti 
muuttaa väliaikaisen asumistuen suorittamisesta vanhuksille v. 1963 (ks. s. 30) teke-
mänsä päätöksen II) 1. ja 2. kohdan 1.1.1965 lukien seuraavaksi: 

1. Kansaneläkkeen täyttä tukiosaa saavalle Helsingissä henkikirjoissa olevalle 
ja täällä vakinaisesti asuvalle, vähintään 65 v täyttäneelle vanhukselle sekä täysi-
määräistä vanhuudentukea saavalle 60 v täyttäneelle naishenkilölle suoritetaan kau-
pungin varoista asumistukena enintään 30 sadasosaa kohtuullisista varsinaisista 
vuokramenoista. Yhdessä asvuville aviopuolisoille voidaan, jos kumpikin heistä saa 
täysimääräistä vanhuuseläkettä tai jos toinen heistä saa täysimääräistä vanhuus-
eläkettä, johon on lisätty ns. vaimokorotus, ja jos toinen puoliso on täyttänyt 60 v, 
tarvittaessa suorittaa asumistukena enintään 45 sadasosaa edellä tarkoitetuista 
vuokramenoista. 

Jos vanhuksen tulot ovat siinä määrin pienentyneet, että hän ilmeisesti on oikeu-
tettu vanhuuseläkkeen täyteen tukiosaan, voidaan hänelle poikkeustapauksessa 
myöntää em. asumistukea edellyttäen, että tukiosan tarkistamista koskeva anomus 
on jätetty Kansaneläkelaitokseen. 

2. Asumistuen myöntämisen edellytyksenä on, 
a) että hakija 21 v täytettyään 10 v:na on ilmoitettu Helsingissä asuvaksi tai 

henkikirjoitetuksi ja että hän tämän lisäksi viimeiset 5 v on vakinaisesti asunut 
täällä, 

b) että hakija on taloudellisen tuen tarpeessa, 
c) että hakija päävuokralaisena tai alivuokralaisena hallitsee huoneistoa tahi 

huonetta, jonka koko ja taso eivät ylitä kohtuullista asumistasoa sekä 
d) ettei suoritettava vuokra huomattavasti ylitä sosiaaliministeriön kulloinkin 

kohtuulliseksi suosittelemaa yleistä vuokratasoa (2.12. 800 §). 
Huoltolaitokset. Sen jälkeen kun Koskelan sairaskodissa menestyksellisesti oli 

kokeiltu ns. kroonikko vaippojen käyttöä, kaupunginvaltuusto oikeutti huoltolaitos-
ten johtokunnan käyttämään Koskelan sairaskodin sekä Kustaankartanon että 
Roihuvuoren vanhainkodin vaatteiden pesuun merkittyjä määrärahoja, niiden käyt-
tötarkoitusta muuttaen, vaatteiden pesusta ja huollosta aiheutuvien kustannusten 
ohella myös mainittujen kroonikko vaippojen käyttämisestä aiheutuvien kustannus-
ten suorittamiseen, kuitenkin siten, ettei tileille merkittyjä määrärahoja saisi ylittää 
(27.5. 396 .§). 

Koskelan sairaskodin ja Kustaankartanon kemistien palkkauksen uudelleen jär-
jestely, ks. s. 18. 

Koskelan sairaskodissa päätettiin 1.4. lukien suorittaa seuraavat virkojen uudel-
leen järjestelyt: perustaa kaksi 5. pl:n keittiöapulaisen virkaa, muuttaa 7. pl:aan 
kuuluva keittäjä-varastonhoitajan virka saman palkkaluokan varastonhoitajan vi-
raksi sekä lakkauttaa kaksi 6. pl:aan kuuluvaa leipojan virkaa. Uusien virkojen 
palkkausmenoihin saatiin käyttää leipojan virkojen lakkauttamisen vuoksi säästy-
vää määrärahaa (4.3. 186 §). 

Sairaskodin röntgenapulaisena toimivalle Eeva Tolvaselle päätettiin myöntää 
virkasäännön edellyttämän vuosiloman lisäksi kahden viikon pakollinen talviloma 
täysin palkkaeduin kertomusvuoden helmi-maaliskuun aikana siten, ettei sanottua 
lomaa saatu korvata rahassa (19.2. 149 §). 
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1. Kaupunginvaltuusto 

Kaupunginvaltuusto päätti 
I. oikeuttaa huoltolautakunnan edelleenkin jatkamaan Koskelan sairaskodin 

päivähoito-osaston toimintaa entisissä puitteissa toistaiseksi, 
II. vahvistaa päivähoito-osaston osalta noudatettaviksi seuraavat yleisohjeet: 
1) päivähoito-osastolle otetaan hoitoon 
a) Koskelan sairaskodin muilta osastoilta ja huoltolautakunnan alaisista muista 

vanhusten huoltolaitoksista kotiolosuhteisiin siirtyviä henkilöitä, 
b) huoltoavun tarpeessa olevia, yleensä 65 v täyttäneitä henkilöitä, mutta huolto-

viraston huoltotoimistojen erityisestä toivomuksesta poikkeustapauksissa tätä nuo-
rempiakin sekä 

c) osaston toimintaedellytysten sallimissa rajoissa muitakin 65 v täyttäneitä ns. 
itsemaksavia, sairaanhoidon tarpeessa olevia henkilöitä. 

2) Päivähoito-osastolle hoitoon ottamisesta ja sieltä poistamisesta päättää sairas-
kodin poliklinikka. 

3) Päivähoito-osastolla annettavaan hoitoon kuuluu tarpeellinen tutkimus ja 
hoito sairaskodin poliklinikoilla, muu tarvittava hoito ja apu, päivittäin yksi ateria 
ja yksi kahviannos, askartelu- ja viihdytystoimintaa sekä tarvittaessa potilaan kul-
jetus kotoa päivähoito-osastolle ja sieltä takaisin. 

4) Edellä 3) kohdassa tarkoitetusta hoidosta peritään korvauksena 6 mk hoito-
päivältä, kuitenkin siten, että ne potilaat, jotka esittävät ilmaiseen poliklinikkahoi-
toon oikeuttavan, huoltoviraston antaman todistuksen tahi selvityksen siitä, että he 
saavat kansaneläkelain mukaista kansaneläkkeen tukiosaa tai vanhuudentukea, ovat 
oikeutettuja maksuttomaan hoitoon (9.12. 826 §). 

Kustaankartanon vanhainkodin valtion A 30. palkkausluokkaan kuulunut apulais-
ylilääkärin virka päätettiin 1.4. lukien muuttaa valtion B 1. palkkausluokan ylilää-
kärin viraksi (4.3. 187 §). 

Vanhainkotiin päätettiin 1.1.1965 lukien perustaa kuusitoista 5. pl:n hoitoapulai-
sen virkaa, 9. pl:aan kuuluva hoitajan virka sekä 1.1.1966 seuraavat virat: 15. pl:n 
farmaseutin virka, 11. pl:n askartelutyönohjaajan virka, 9. pl:n laboratorioteknillisen 
apulaisen virka, 8. pl:n toimistoapulaisen virka ja neljä 5. pl:n hoitoapulaisen virkaa 
(12.2. 110 §, 4.11. 725 .§). 

Roihuvuoren vanhainkotiin päätettiin 1.1.1966 perustaa seuraavat virat: 18. pl:n 
yöylihoitajan virka, 12. pl:nmieshoitajan virka, 10. pl:n kassanhoitajan virka, 8. pl:n 
toimistoapulaisen ja apumiehen virka, 7. pl:n toimistoapulaisen virka, 9. pl:n huolto-
miehen virka, 7. pl:n vahtimestarin virka, viisitoista 5. pl:n hoitcapulaken virkaa ja 
neljä 5. pl:n keittiöapulaisen virkaa (4.11. 725 §). 

Hirvihaaran vanhainkotiin päätettiin 1.1.1966 lukien perustaa 5. pl:n hoitoapulai-
sen virka (4.11. 72 §). 

Torpan vanhainkotiin päätettiin 1.1.1966 lukien perustaa 5. pl:n hoitoapulaisen 
virka (4.11. 725 §). 

Puotilan vanhusten asuntolan rakennustöiden loppuun suorittamista varten kau-
punginvaltuusto oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään v:n 1961 talous-
arvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Nikkilän uuden osasto-
rakennuksen rakentamista varten merkitystä osamäärärahasta, käyttötarkoitusta 
muuttaen, 310 000 mk (4.3. 190 §). 

Komitean asettamista vanhusten vapaa-ajanviettokysymyksen järjestämiseksi koske-
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1. Kaupunginval tuusto 

vassa aloitteessaan vt Hakulinen ym. olivat mm. huomauttaneet vanhusten määrän 
kaupungissa jatkuvasti kasvavan. Asetettavan komitean tehtäväksi olisi annettava 
suorittaa selvitys vanhusten vapaa-ajan vietosta sekä niistä keinoista, mitä kaupun-
gin olisi vanhusten viihtyisyyden edistämiseksi tehtävä. Huoltolautakunta oli lau-
sunnossaan huomauttanut laitoshoidon ulkopuolella olevien vanhusten vapaa-ajan-
viettotoiminnan ohjauksen tapahtuvan pääosaltaan yksityisten järjestöjen ja seura-
kuntien toimesta. Vanhukset olivat saatujen tietojen mukaan innokkaasti osallistu-
neet järjestettyihin keskustelu-, esitelmä-, musiikki- ym. tilaisuuksiin. Lisäksi oli jär-
jestetty askartelu-, voimistelu-, liikunta- ja yhteislaulutilaisuuksia sekä retkiä. 
Kahvitarjoilu kuului olennaisena osana tähän toimintaan. Kerhotoiminnan kustan-
nuksista vastasivat järjestöt. Kansaneläkelaitoksen ilmoituksen mukaan oli Helsin-
gissä 1.1.1963 vanhuuseläkkeen saajia 40 587, heistä täyttä tukiosaa saavia 16 209. 
65 v täyttäneistä oli jatkuvasti laitoshoidossa n. 4 000 ja huoltoapuna kotiavustusta 
saavia on n. 1 500. Työväenopiston järjestämään toimintaan osallistui n. 500 van-
husta. Järjestöjen kerhotoimintaan osallistuvien vanhusten luku oli n. 6 700. Edellä 
mainittuun lukuun eivät sisältyneet sokeain ja kuurojen järjestöt, puoluepoliittiset 
järjestöt eivätkä vanhainkotien puitteissa toimivat kerhot. Kaupunginhallituksen 
v. 1961 asettama työtupakomitea oli 26.8. jättänyt kaupunginhallitukselle mietin-
tönsä, jossa mm. ehdotettiin sekä laitoshuollossa että avoelämässä olevien vanhusten 
askarrutustoiminnan laajentamista ja tehostamista. Tässä mielessä olisi perustettava 
askarrutuskeskus, joka samalla toimisi vanhusten päiväkotina ja josta käsin voitai-
siin kehittää myös muuta vanhusten vapaa-ajanviettotoimintaa. Lisäksi oli toimin-
nassa kolme kotiapu- ja neuvontatoimistoa, joista järjestetään vanhuksille kotiapua 
ja siten lisätään heidän viihtyisyyttään. Kaupunki tukee em. toimintaa vuosittain 
talousarvioon yleishyödyllisten järjestöjen tukemiseen varatun määrärahan puit-
teissa, minkä lisäksi yksityisten kotiapu- ja neuvontatoimistojen toimintaa varten on 
varattu erillinen määräraha. Lisäksi vanhusten lomanvietto- ja kesä virkistystoimin-
taa varten oli myönnetty huoltolautakunnan käytettäväksi erillinen määräraha. 
Kaupunginhallitus ei puoltanut komitean asettamista. Kaupunginvaltuusto katsoi 
eo. lausunnot riittäväksi selvitykseksi (9.12. 839 §). 

Avustukset. Societas Gerontologica Fennica yhdistyksen Työterveyslaitoksella 
ylläpitämän helsinkiläisille vanhuksille tarkoitetun poliklinikan kertomusvuoden 
poliklinikkakustannuksia varten kaupunginvaltuusto myönsi 22 000 mk:n ylimääräi-
sen avustuksen (16.12. 857 §). 

Lastensuojelutoimi 

Lastensuojeluvirastoon päätettiin 1.1.1965 lukien perustaa seuraavat virat (palkka-
luokka merkitty sulkuihin viran nimikkeen jälkeen): johtavan huoltotarkastajan 
virka (18), yhdeksän huoltotarkastajan ja kaksi sosiaalitarkkaajan virkaa (16), ter-
veyssisaren virka (17), vastaavan lääkintävoimistelijan virka (14), huoltosisaren vir-
ka (12), kaksi toimistoapulaisen virkaa (10), yksi toimistoapulaisen virka (8) ja kaksi 
toimistoapulaisen virkaa (7) (9.9. 574 §). 

Lastenhuoltolaitosten hoitopäivämaksujen vahvistaminen. Kaupunginvaltuu st o 
päätti hyväksyä lastensuojelulautakunnan alaisissa lasten- ja nuorisonhuoltolaitok-
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1. Kaupunginvaltuusto 

sissa annetusta hoidosta hoitovuorokaudelta perittävän korvauksen enimmäismää-
rät seuraaviksi: Sofianlehdon vastaanottokoti, Outamon vastaanottokoti, Naula-
kallion vastaanottokoti, Metsäkummun hoitokoti, Päivölän lastenkoti, Vastaanotto-
koti Lemmilä, Kallion nuorisokoti, Oppilaskoti Toivola, Kullatorpan lastenkoti, 
Hyvösen lastenkoti ja Malmin lastenkoti 5.20 mk/hoitovrk., Herttoniemen vastaan-
ottokoti 4.50 mk/hoitovrk., Taivallahden nuorisokoti, Töölön nuorisokoti, Kaarelan 
nuorisokoti ja Koskentuvan nuorisokoti 4 mk/hoitovrk. Kaupunginhallitukselle 
myönnettiin oikeus määrätä uuden hoitomaksutaksan voimaantulon ajankohta 
(12.2. 111 §). 

Epäsosiaalisten lasten ja nuorten henkilöiden tutkinta-aseman perustaminen. Kau-
punginvaltuusto oikeutti lastensuojelulautakunnan perustamaan 1.1.1965 lukien 
sosiaalivirastotalosta tarkoitusta varten varattuihin huonetiloihin lautakunnan esi-
tyksen mukaisen, yht. 20 hoitopaikkaa käsittävän lastensuojelu viraston tutkinta-
aseman, joka toimii kaupungin lastensuojelulautakunnan alaisten lasten- ja nuorison-
huoltolaitosten ohjesäännössä ja sosiaaliministeriön v. 1945 antamassa päätöksessä 
tarkoitettuna epäsosiaalisten lasten ja nuorten henkilöiden väliaikaista säilyttämistä 
palvelevana nuorisonhuoltolaitoksena (16.12. 864 §). 

Sofianlehdon vastaanottokoti. Kaupunginvaltuusto päätti, muuttaen 22.1. (ks. 
s. 15) tekemäänsä päätöstä siirtää vastaanottokodin 17. pl:aan kuuluvan johtavan 
hoitajan viran 1.3.1963 lukien 19. pl:aan (8.4. 274 §). 

Sofianlehdon vastaanottokodin sadekatoksen rakennustöiden loppuun suoritta-
mista varten kaupunginvaltuusto oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään 
v:n 1961 talousarvion tuloa tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Nikkilän 
sairaalan uuden osastorakennuksen rakentamista varten merkittyä osamäärärahaa, 
sen käyttötarkoitusta muuttaen, enintään 2 300 mk (4.3. 191 §). 

Taivallahden nuorisokodin 10. pl:n vastaavan hoitajan virka päätettiin lakkauttaa 
31.3. lukien sekä perustaa nuorisokotiin 1.4. alkaen 14. pl:aan kuuluva ohjaajan virka, 
jonka pätevyysvaatimuksena on nuorisonohjaajan tutkinnon suorittaminen Yhteis-
kunnallisessa Korkeakoulussa (22.1. 69 §). 

Outamon vastaanottokodin 10. pl:n toimistoapulaisen virka päätettiin 1.5. lukien 
muuttaa 8. pl:aan kuuluvaksi toimistoapulaisen viraksi (22.4. 313 §). 

Naulakallion vastaanottokoti. Kaupunginvaltuusto päätti v. 1963 (ks. s. 34) perus-
taa Mellunkylään 50 hoitopaikkaa käsittävän Naulakallion vastaanottokodin 1.1. 
1964 lukien siten, että laitokseen liitettäisiin neljäntenä osastona Mellunkylän vas-
taanottokoti. Sosiaaliministeriö oli 7.2. vahvistanut kaupunginvaltuuston päätöksen 
ja todennut samalla, että Mellunkylän vastaanottokoti oli samasta ajankohdasta lu-
kien lakannut toimimasta itsenäisenä lastenkotina (4.3. 163 §). 

Vastaanottokodin rakennustöiden loppuun suorittamista varten kaupunginval-
tuusto oikeutti yleisten töiden lautakunnan käyttämään v:n 1961 talousarvion tuloa 
tuottamattomien pääomamenojen pääluokkaan Nikkilän sairaalan uuden osastora-
kennuksen rakentamista varten merkitystä osamäärärahasta, sen käyttötarkoitus-
ta muuttaen, enintään 150 000 mk (4.3. 192 §) sekä laitoksen vedensaannin järjeste-
lyn viimeistelytyöhön ym. kustannuksiin 15 000 mk pääomamenoihin kuuluvista 
kaupunginvaltuuston käyttövaroista (9.9. 581 §). 

Koskentuvan nuorisokoti. Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö oli 31.1. vah-
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1. Kaupunginvaltuusto 

vistanut nuorisokodin hoitomaksutaksan 4 mk:ksi hoitovuorokaudelta kaupungin-
valtuuston v. 1963 (ks. s. 34) tekemän päätöksen mukaisesti (4.3. 162 §). 

Hoitopaikkojen varaaminen Vaalijalan vajaamieliskeskuslaitoksesta. Suomen Kir-
kon Sisälähetysseura, joka omistaa Pieksämäen maalaiskunnassa sijaitsevan em. 
keskuslaitoksen, oli tarjonnut kaupungin käyttöön kuusi hoitopaikkaa 50 v:n ajaksi 
1.1.1965 lukien, varausmaksu 12 800 mk hoitopaikalta. Sekä lastensuojelulauta-
kunta että kaupunginhallitus olivat puoltaneet tarjouksen hyväksymistä, koska 
kaupungin vajaamieliskeskuslaitoksen aikaansaaminen tulee vaatimaan pitkän ajan 
mm. sen takia, että Espoon Martinkylän, jonne laitos oli suunniteltu rakennetta-
vaksi, asemakaavaa ei toistaiseksi ollut vahvistettu. Kaupunginvaltuusto päätti va-
rata Vaalijalan keskuslaitoksesta vajaamielisten hoitoa varten kuusi hoitopaikkaa 
50 v:n ajaksi 1.1.1965 lukien kultakin hoitopaikalta suoritettavasta 12 800 mk:n 
suuruisesta varausmaksusta, josta puolet on sidottu rakennuskustannusindeksin hel-
mikuun 1965 pistelukuun (21.10. 690 §). 

Lastentarhat 

Virkojen perustaminen. Kaupunginvaltuusto päätti perustaa lastentarhoihin 
1.1.1965 lukien seuraavat virat (palkkaluokka suluissa): lastenseimen johtajan ja 
kolme lastentarhanopettajan virkaa (16), kolme lastenhoitajan virkaa (9), kaksi keit-
täjän virkaa (4) ja kaksi lastentarha-apulaisen virkaa (3) (9.9. 575 §). 

Puistolan lastentarhan perustaminen. Kaupunginvaltuusto oikeutti lastentarhain 
lautakunnan perustamaan Puistolan kansakoulun lisärakennuksesta varattuihin 
huonetiloihin 1.2. lukien 25 hoitopaikkaa käsittävän lastentarhan sekä perustaa las-
tentarhoihin samasta ajankohdasta lukien lastentarhan johtajan viran (17), lasten-
tarhan opettajan viran (16) sekä keittäjän viran (4) (22.1. 71 §). 

Eräiden lastentarha- ym. piirustusten hyväksyminen. Kaupunginvaltuusto päätti 
hyväksyä arkkit. Pentti Miikkulaisen laatimat, 9.11.1963 päivätyt Munkkivuoren 
lastentarha-, lastenseimi- ja nuorisokerhorakennuksen luonnospiirustukset n:o 1—5 
(22.1. 70 §) sekä talorakennusosaston 1.11.1963 päivätyt Suursuon lastentarha- ja 
-seimirakennuksen sekä nuorisokerho- ja neuvolarakennuksen luonnospiirustukset 
n:o 1 - 4 (8.4. 276 §). 

Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin Pitäjänmäellä ylläpitä-
män lastentarhan ottaminen kaupungin haltuun. Edellä mainittu järjestö oli valtion 
sille antamien uusien tehtävien vuoksi päättänyt luopua Pitäjänmäellä olevan lasten-
tarhan ylläpitämisestä ja tarjonnut sitä kaupungin hoidettavaksi. Lastentarhain 
lautakunnan ja kaupunginhallituksen puollettua tarjousta eräillä ehdoilla kaupungin-
valtuusto päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa ostamaan Suomen Punaisen Ristin 
Helsingin ja Uudenmaan Piirihallitukselta sen omistaman Pitäjänmäellä Marttilan 
korttelissa n:o 4 kaupungilta vuokratulla tontilla n:o 2 sijaitsevan lastentarharaken-
nuksen 60 000 mk:n käteisellä suoritettavasta kauppahinnasta rasituksista ja vuok-
rauksista vapaana sillä ehdolla, että myyjä korvausta vaatimatta luopuu vuokra-
oikeudestaan ko. tonttiin 1.7. lukien ja että rakennuksessa sijaitsevan lastentarhan 
irtaimisto siirtyy korvauksetta kaupungin omistukseen sekä muuten kiinteistölauta-
kunnan määrättävillä ehdoilla. Edelleen kaupunginvaltuusto päätti myöntää pää-
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omamenoihin kuuluvista käyttövaroistaan 60 000 mk kauppahinnan maksamista ja 
6 000 mk ostettavassa rakennuksessa suoritettavia korjauksia varten ja perustaa 
mainittuun rakennukseen 1.7. lukien 25 hoitopaikkaa käsittävän lastentarhan (18.3. 
233 §). 

Lasten päiväkodin ja kirjaston sijoittamista Suutarilaan rakennettavaan kansakou-
luun koskevassa aloitteessaan vt Lohikivi ym. huomauttivat, että Suutarilan uudelta 
asuma-aluealta, jonne viime aikoina oli rakennettu yli 300 omakotitaloa, puuttuivat 
kaikki välttämättömät kunnalliset laitokset, kuten kansakoulu, päiväkoti ja kir-
jasto. Vuonna 1962 asui Suutarilan alueella 7—15 v:n ikäisiä lapsia 357. Asutuksen 
yhä kasvaessa aiheuttaa mm. koulun puute suuria hankaluuksia lapsille ja vanhem-
mille. Tämän vuoksi olisi ryhdyttävä kiireellisiin toimenpiteisiin sellaisen kansakou-
lutalon rakentamiseksi Suutarilaan, että sen yhteyteen voitaisiin perustaa sekä lasten 
päiväkoti että kirjasto. Koulurakennuskomitean v. 1960 hyväksymässä tarkistetussa 
v. 1962 — 1966 koulurakennusohjelmassa oli edellytetty rakennettavaksi n. 12-luok-
kainen koulurakennus v. 1966 lähinnä Suutarilan alueelle. Investointitoimikunta oli 
kuitenkin ko. vuosien suunnitelmissaan siirtänyt koulun rakentamisen myöhempään 
ajankohtaan, koska etusijalle oli asetettava sellaiset väkirikkaat asutusalueet, joiden 
lapsilla ei ollut koulunkäyntimahdollisuuksia muualla. Lastentarhain lautakunta oli 
puoltanut lastentarhan rakentamista Suutarilaan. Suutarilan asukasluku, joka ker-
tomusvuoden alussa oli 2 345, oli kirjastolautakunnan ilmoituksen mukaan liian pieni 
sivukirjaston perustamiseksi alueelle. Lautakunta olikin sisällyttänyt Ala-Tikkurilan 
ja Suutarilan hankittavan kirjastoauton toimintasuunnitelmaan. Vuoden 1965 
toukokuun loppuun mennessä valmistuvaa vuosien 1966—1975 taloussuunnitelmaa 
laadittaessa tultaisiin tarkoin harkitsemaan mm. aloitteessa mainittujen laitosten 
kiireellisyysjärjestys kaupungin eri alueilla. Kaupunginhallituksen vähemmistö oli 
puoltanut aloitteessa tarkoitetun koulutalon rakentamista. Kaupunginvaltuusto 
katsoi lausunnot riittäväksi selvitykseksi (9.12. 835 §). 

Muut sosiaaliset tehtävät 

Työttömyysohjeiden uudistamista ja suunnitelman laatimista kaupungin työllisyys-
töitä varten koskevassa aloitteessaan olivat vt Hakulinen ym. ehdottaneet, että kau-
pungin taholta tehtäisiin Kaupunkiliitolle esitys, että liiton toimesta esitettäisiin 
työttömyysohjeiden uudistamista siten, että kaupungit saisivat avustusten asemesta 
valtiolta lainoja käytettäväksi sellaisiin rakennuskohteisiin, jotka olisivat todella 
tarpeellisia sekä että kaupunginhallituksen toimesta valmistettaisiin suunnitelmat 
rakennuskohteista ja talousarvioon määrättäisiin niitä varten tarvittavat määrä-
rahat. Helsingin työvoimapiirin ilmoituksen mukaan muutti valtioneuvosto 14.11. 
1963 valtion tulo- ja menoarviossa työllisyyden turvaamiseksi osoitettujen lainojen 
yleisehdot kunnille myönnettävien avustuslainojen osalta siten, 

1) että investointi toteutettaessa antaa myönnettävään lainamäärään verrattuna 
kohtuulliseksi katsottavan määrän työtilaisuuksia; 

2) että investoinnin rahoitus järjestyy myös muulta kuin valtion lainoitusta 
koskevalta osalta; 
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3) että lainoitus rajoitetaan enintään työpalkka-, konetyö- ja työhön välittöfi 

mästi liittyviin kuljetuskustannuksiin enintään työttömyyskauden ajaksi; 
4) että kunnan työhönsijoitusosuuteen ei lueta työssä olevista työntekijöistä sitä 

osaa, mikä vastaa lainan arvioitavaa osuutta työn kustannusarviosta; sekä 
5) että työntekijäin työhönotto tapahtuu työvoimaviranomaisten valvonnassa. 
Lainan myöntämisestä päättää valtioneuvosto ja sen korko on 2% % korkeampi 

kuin maan kahden suurimman liikepankin kulloinkin maksama yleinen talletuskorko 
talletuksista, jotka ovat nostettavissa kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. 
Laina-aika on enintään 15 v. Lainavarat suoritetaan työn edistymisen edellyttä-
mässä järjestyksessä. Valtiokonttori päättää lainan vakuus- ja takaisinmaksu-
ehdoista. 

Valtioneuvoston ko. päätöksellä oli siis toteutettu aloitteessa tarkoitettu uudistus. 
Lisäksi oli kaupunginhallitus joka syksy asettanut komitean laatimaan suunnitelman 
seuraavan talven työllisyyden ylläpitämiseksi sopivista työkohteista. Tätä menetel-
mää oli vastaisuudessakin tarkoitus noudattaa. Talousarvioehdotukseen oli myös jat-
kuvasti otettu tarpeellinen määräraha työllisyyden ylläpitämiseksi. Kaupunginval-
tuusto katsoi edellä olevan riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta (9.12. 838 §). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulutoimi 

Helsingin kaupungin kansakoulun ohjesäännön vahvistaminen. Merkittiin tie-
doksi, että valtioneuvosto oli 3.9. vahvistanut mainitun ohjesäännön (7.10. 635 §, 
kunn. as. kok. n:o 103). 

Kansakoulujen veistokalustonhoitajien johtosäännön kumoaminen. Kaupunginval-
tuusto päätti kumota 1.12. lukien v. 1937 vahvistamansa Helsingin kaupungin kan-
sakoulujen veistokalustonhoitajien johtosäännön. Kumotun johtosäännön voimassa 
ollessa palvelukseen tulleiden veistokalustonhoitajien työaika on edelleenkin 42 
viikkotuntia (4.11. 721 §, kunn. as. kok. n:o 132). 

Uusien koululogopedin virkojen perustamista kansakouluja varten tarkoittavassa 
aloitteessaan olivat vt Airola ym. huomauttaneet, että lastentarhoissa n. vuoden ajan 
toiminut puheopettaja oli tänä aikana tutkinut 2 062 lasta ja todennut, että näistä 
oli 27.5 %:lla puhehäiriöitä. Kun lastentarhoista kouluun tulevat 6-vuotiaat lapset 
edustavat vain murto-osaa kansakoulujen I luokkien oppilaista, ei lastentarhatutki-
muksissa saatu prosenttiluku ainakaan pienene, jos otetaan huomioon kaikki kansa-
koulun I luokalle tulevat lapset. Kansakouluissa oli v:sta 1955 lähtien ollut vain kol-
me koululogopediä, vaikka I luokkien oppilasmäärä oli jatkuvasti kasvanut. Esi-
kaupunkialueille perustettujen koulujen aiheuttamat pitkät matkat estivät koulu-
logopedejä suorittamasta tehokasta työtä, joten monet kansakoulunoppilaat jäivät 
täysin vaille tarvitsemaansa puheopetusta. Tilanteen vaikeuden ja puheopetuksen 
tärkeyden huomioon ottaen aloitteentekijät olivat ehdottaneet 3 —4 uuden kiertä-
vän koululogopedin viran perustamista kansakouluihin. Suomenkielisten kansakou-
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