
14. Huoltolautakunta1) 

Tärkeimmistä päätöksistä mainitta-
koon seuraavat: 

Yksityisten vanhainkotien tukeminen. Ta-
lousarvioon huoltolautakunnan käytettäväksi 
merkitystä ao. määrärahasta huoltolautakun-
ta jakoi avustuksina kaikkiaan 36 vanhain- ja 
hoivakodin ja 7 asuntolatyyppisen vanhus-
tenkodin ylläpitomenoihin helsinkiläisten 
vanhusten hoitopäivien osalta 589 690 mk. 
Näissä yksityisissä vanhainkodeissa ja van-
hustenasuntoloissa oli yhteensä 1 654 hoito-
paikkaa ja niissä hoidettujen helsinkiläisten 
vanhusten hoitopäivien luku v. 1964, jonka 
perusteella avustukset on maksettu, oli kaik-
kiaan 534 067 (25.5. 147 §, 1.10. 239 §, 12.11. 
284 §, 13.12. 322 §). 

Äiti- ja lapsikotien tukeminen. Huoltolau-
takunnan talousarvioon merkitystä ao. mää-
rärahasta lautakunta jakoi avustuksina 3:lle 
Helsingissä toimivalle ja helsinkiläisten tar-
vetta palvelevalle äiti- ja lapsikodille yhteen-
sä 33 464 mk (27.4. 129 §). 

Vanhusten lomanvietto- ja kesävirkistystoi-
minnan tukeminen. Talousarvioon huoltolau-
takunnan käytettäväksi merkitystä ao. mää-
rärahasta jaettiin avustuksina 24:lle vanhus-
ten lomanvietto- ja kesävirkistystoimintaa 
harjoittavalle järjestölle yhteensä 10 484 mk 
(25.5. 161 §). 

Yksityisten kotiapu- ja neuvontatoimistojen 
sekä kotitätitoiminnan tukeminen. Huolto-
lautakunnan talousarvioon merkitystä ao. 
määrärahasta jaettiin avustuksina viidelle 
Helsingissä toimivalle ja helsinkiläisten tar-

vetta palvelevalle järjestölle yhteensä 87 100 
mk (23.3. 92 §). 

Invalidijärj estojen tukeminen. Talousar-
vioon merkitystä ao. määrärahasta lautakun-
ta jakoi avustuksina kaikkiaan 13 invalidi-
järjestölle 187 000 mk helsinkiläisten invali-
dien omatoimisuuden ja itse-elatuskykyisyy-
den edistämiseen tähtäävään toimintaan käy-
tettäväksi (25.5. 144 §). 

Vapaaehtoista alkoholistihuoltotyötä harj oit -
tavien järjestöjen tukemiseen varatuista 
määrärahoista huoltolautakunta jakoi avus-
tuksina 5:lle eri järjestölle yhteensä 20 000 mk 
(28.1. 19 §, 9.2. 40, 50 §, 25.5. 145 §, 13.9. 
234 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: Koske-
lan sairaskodin mentaaliosaston ylilääkärin 
yksityispaikkojen järjestäminen (23.2. 60 §); 
Koskelan sairaskodin röntgen- ja laboratorio-
lääkäreiden yksityispotilaiden tutkimista kos-
kevat määräykset (28.1. 29 §, 23.3. 90 §); 
velkomisesta luopuminen sairausvakuutus-
lain mukaisen omavastuuosan osalta lääke-, 
laboratorio- ja matkakuluista yksityisiltä 
korvausvelvollisilta (23.3. 96 §); Koskelan 
sairaskodin hoitohenkilökunnan mielipide-
tiedustelun tuloksista aiheutuneet toimeen-
piteet (23.3. 98 §); kansaneläkkeiden koro-
tuksen huomioonottaminen huoltoavustuksia 
myönnettäessä 1.7. lukien (18.6. 179 §); ra-
vinto- ja käyttövaranormien tarkistaminen 
(20.8. 212 §); yksityiskohtaisten ohjeiden an-

Huoltolautakunnan sekä sen jaostojen ym. jä-
senet ks. kunnalliskalenteri s. 159. 
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tammen huoltolaitosten lääkäreiden oikeu-
desta hoitaa potilaita virkaansa kuuluvilla 
yksityispaikoilla (1.10. 240 §); vanhusten 
asuintalojen huoneistojen jakaminen, vuok-
ravastikkeen vahvistaminen ja periminen 
sekä huoneistojen kalustaminen (1.10. 249 §, 
12.11. 287 §, 13.12. 304, 316, 323 §); huolto-
toimistojen 2. ja 7. pitäminen edelleen erilli-
sinä huoltotoimistoina (22.10. 269 §); toipi-
lasrahan jako-ohjeiden tarkistaminen (22.10. 
276 §) sekä huoltolautakunnan alaisten viran-
haltijain johtosäännön muuttaminen (13.12. 
315 §). 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä, 
jotka koskivat mm. seuraavia asioita: Terva-
lammen työlaitoksen maatilan eräiden van-
hojen puurakenteiden purkamista (23.2. 61 §); 
viranhaltijain eläkesäännön muuttamista (23. 
2. 62 §); lisätyövoiman palkkaamista huolto-
viraston kassa- ja tiliosastolle (23.2. 66 §); 
konsultaatiopalkkioiden korottamista huolto-
laitoksissa (23.3. 84 §); lisätyövoiman palk-
kaamista sairausvakuutuslain toimeenpanos-
ta aiheutuviin tehtäviin huoltoviraston asia-
miesosastoon sekä huolto-osaston henkilö-
kunnan lisäämistä (23.3. 102, 103 §); huolto-
laitoksissa viransijaisina toimiville lääketie-
teen kandidaateille maksettavia sairaalalisiä 
(27.4. 127 §); tilapäistyövoiman palkkaamis-
ta edelleen asiamiesosastolle (27.4. 130 §); 
Kustaankartanon vanhainkodin röntgenosas-
ton ja fysikaalisen osaston laajentamista 
(27.4. 131 §); kassa- ja tilitoimen kehittämis-
tä Kallion virastotalossa (18.6. 181 §); Kulo-
saaren vanhainkodin lämmitysjärjestelmän 
muuttamista (20.8. 209 §); Tervalammen 
työlaitoksen nautakarjan myymistä (1.10. 
247 §); yksityispaikoista annettujen määrä-
ysten soveltamista myös hoivatyyppisten 
vanhainkotien lääkäreihin (22.10. 263 §); 
vanhusten asuintalojen vuokravastikkeen 
määräämistä (22.10. 270 §) sekä huoltoapu-

22 — Kunnall.kert. 1965, I osa 

lain 55 §:n 5 momentin muuttamista (12.11. 
292 §). 

Lausunnot 

Vuoden kuluessa annettiin eri viranomai-
sille lukuisia lausuntoja, joista osan käsitteli 
huoltolautakunta, osan lautakunnan hallinto-
jaosto. Kaupunginhallitukselle annetut lau-
sunnot koskivat mm. seuraavia asioita: ulos-
mittaamatta jätettävän palkan yms. määrää 
koskevaa oikeusapulautakunnan esitystä (9.2. 
42 §); mustalaisasiain neuvottelukunnan pu-
heenjohtajan ja jäsenten määräämistä toimi-
kaudeksi 1965—1966 (23.2. 59 §); Koskelan 
sairaskodin tontin järjestelysuunnitelman 
tarkistamista (23.2. 65 §); Tervalammen työ-
laitoksen kanttiinin hoidon järjestämistä (23. 
2. 72 §); uusien kodinhoitajien palkkaamista 
kotisairaanhoitoa varten sekä vanhusten 
kesävirkistystoiminnan tehostamista koske-
via valtuustoaloitteita (23.3. 80, 87 §); Ter-
valammen työlaitoksen uuden hoidokkira-
kennuksen rakentamista sekä vanhan hoi-
dokkirakennuksen ja ruokalarakennuksen 
laajentamista koskevia luonnospiirustuksia 
(23.3. 100 §); Suursuon vanhainkodin henki-
lökunnan asuinrakennuksen luonnospiirus-
tuksia (27.4. 124 §); neuvontatoimiston pe-
rustamista (25.5. 152 §); valtionapujen ano-
misessa ja valvonnassa sovellettavaa menet-
telyä (25.5. 155 §); Helsingin Sokeat-yhdis-
tyksen työhuonetilojen tarvetta (18.6. 173 §); 
Suomen Kuurojen Liiton kuurojenkonsulen-
tin palkkaamista koskevaa anomusta (18.6. 
176 §); Helsingin eläkeläisten yleisen kokouk-
sen vastalause-esitystä kansaneläkkeiden ko-
rotuksen aiheuttamasta huoltoavustusten pie-
nenemisestä (20.8. 219 §); vanhusten saunoit-
tamista koskevaa valtuustoaloitetta (1.10. 
244 §); Koulumatkailutoimisto Oy:n majoi-
tusrakennusten vuokrasopimusanomusta (1. 
10. 254 §); Riistavuoren vanhainkodin piha-
alueen ja päiväkodin toiminnan järjestelyä 
(22.10. 268, 278 §); Tuberkuloosiliiton toipi-
lasraha-asiassa tekemää esitystä (28.1. 20 §, 
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alueen päiväkodin toiminnan järjestelyä (22. 
10. 268, 278 §); Tuberkuloosiliiton toipilas-
raha-asiassa tekemää esitystä (28.1. 20 §, 
22.10. 277 §); Helsingin Kunnallisvirkamies-
yhdistyksen huoltoviraston työvoimakysy-
mystä koskevaa kirjelmää (13.12. 305 §); 
asunnottomien majoituselimen perustamista 
(13.12. 320 §); Koskelan sairaskodin tilapäi-
sen röntgenylilääkärin valintaa koskevia vali-
tuksia (13.12. 321 §); Kulosaaren vanhain-
kodin muutospiirustuksia (13.12. 327 §); Hel-
singin Sokeat -yhdistyksen sokeiden työllistä-
mistoiminnan tukemista (13.12. 328 §); Suur-
suon vanhainkodin henkilökunnan asuinra-
kennuksen pääpiirustuksia (16.12. 330 §) sekä 
seuraavien vapaiden huoltojärjestojen toimin-
tansa tukemiseksi anomien avustusten, hal-
pakorkoisten lainojen yms. myöntämistä: 
Stiftelsen Trygga äldringsbostäder (27.4. 
114 §); Kuurojen huoltokotisäätiö (27.4. 
116 §); Sokeain Lomaliitto (25.5. 146 §); Ko-
vaosaisten Ystävät (25.5. 162 §); Manner-
heimin Lastensuojeluliiton Helsingin piiri 
(18.6. 174 §); Suoja-Pirtti (1.10. 243 §); Van-
keusyhdistys (1.10. 246 §); Omakoti Säätiö 
(13.12. 324 §). 

Lisäksi annettiin lausunto 31 eri järjestön 
anomuksista apurahojen saamiseksi yleis-
hyödyllisten yritysten ja laitosten tukemi-
seen varatusta määrärahasta (27.4. 122 §). 

Kiinteistölautakunnalle annettiin lausunto 
Antinkodin Kannatusyhdistyksen tontti-
asiasta (12.11. 283 §) ja Kunnallis- ja sairaala-
alojen työntekijäin liiton Helsingin keskus-
järjestölle huoltolaitosten apulaisliinavaate-
varastonhoitajan virkojen perustamisesta ja 

niiden nimikkeiden vahvistamisesta (25.5. 
155 §). 

Kokousten ja pykälien luku 
Pöytäkirjojen 

Kokouksia pykälien luku 
Huoltolautakunta 15 330 
Hallintojaosto 11 132 
Huoltolaitosten johto-

kunta 20 756 
Tervalammen työlai-

toksen johtokunta . 11 115 
Tervalammen työlai-

toksen huoltoasiain 
johtokunta 28 258 

Työtupien johtokunta 10 100 
Päihdyttävien ainei-

den toimikunta 11 22 
1 huoltojaosto 26 515 
2 » 25 329 
3 » 26 444 
4 » 44 815 
5 » 25 433 
6 » 32 215 
7 » 24 391 
8 » 25 420 
9 » 26 375 
Laitoshuolto jaosto .... 29 382 
PAVI-huoltojaosto ... 48 2 068 
Omaisuus- ja holhous-

jaosto 10 327 
Työhuolto jaosto 22 194 

Yhteensä 468 8 621 

Huoltojaostojen ja omaisuus- ja holhous-
jaoston pykäliin sisältyy samanaikaisesti 
useaa huollettavaa koskevia ratkaisuja. 
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