
14. Huoltolautakunta1) 

P ä ä t ö k s e t 

Yksityisten vanhainkotien tukeminen. Talo-
usarvioon huoltolautakunnan käytettäväksi 
merkitystä ao. määrärahasta huoltolautakun-
ta jakoi avustuksina kaikkiaan 44 vanhain-
ja hoivakodin sekä 8 asuntolatyyppisen van-
hustenkodin ylläpitomenoihin helsinkiläisten 
vanhusten hoitopäivien osalta 634 008 mk. 
Näissä yksityisissä vanhain- ja hoivakodeissa 
oli yhteensä 1 600 hoitopaikkaa ja vanhusten-
asuntoloissa yhteensä 154 paikkaa eli kaikissa 
yhteensä 1 754 paikkaa. Niissä hoidettujen 
helsinkiläisten vanhusten hoitopäiväluku v. 
1965 oli vanhain- ja hoivakotien osalta yh-
teensä 504 690 ja vanhustenasuntoloiden 
osalta yhteensä 51 455 eli kaikkiaan 556 145. 
Avustukset myönnettiin näiden hoitopäivien 
perusteella ottamalla lisäksi huomioon 6 732 
hoitopäivän lisäys v. 1966 Pakilan Sairas- ja 
vanhainkodin toiminnan laajennuksen joh-
dosta (15.4. 111 §, 13.5. 126 §, 17.6. 169 

Äiti-ja lapsikotien tukeminen. Huoltolauta-
kunnan talousarvioon merkitystä ao. määrä-
rahasta lautakunta jakoi avustuksina 3:lle 
Helsingissä toimivalle ja helsinkiläisten tar-
vetta palvelevalle äiti- ja lapsikodille yhteen-
sä 41 800 mk (15.4. 110 §). 

Vanhusten lomanvietto- ja kesävirkistystoi-
minnan tukeminen. Talousarvioon huoltolau-
takunnan käytettäväksi merkitystä ao. mää-

Lautakunnan, sen jaostojen ym. jäsenet, lisä-
jäsenet jne. ks. kunnalliskalenteri s. 132, 

rärahasta jaettiin avustuksina 21:lle vanhus-
ten lomanvietto- ja kesävirkistystoimintaa 
harjoittavalle järjestölle yht. 11 994 mk (13.5. 
133 §). 

Yksityisten kotiapu- ja neuvontatoimistojen 
sekä kotitätitoiminnan tukeminen. Huoltolau-
takunnan talousarvioon merkitystä ao. mää-
rärahasta jaettiin kaupunginvaltuuston pää-
töksen perusteella avustuksina 5:lie kaupun-
gissa toimivalle ja helsinkiläisten tarvetta 
palvelevalle järjestölle yhteensä 98 881 mk 
(15.3. 81 §). 

Invalidijärj estojen tukeminen. Talousar-
vioon merkitystä ao. määrärahasta lautakun-
ta jakoi avustuksina kaikkiaan 14 invalidi-
järjestölle 215 000 mk helsinkiläisten invali-
dien omatoimisuuden ja itse-elatuskykyisyy-
den edistämiseen tähtäävään toimintaan käy-
tettäväksi (13.5. 132 §). 

Vapaaehtoista alkoholistihuoltotyötä harjoit-
tavien järjestöjen tukemiseen varatuista 
määrärahoista huoltolautakunta jakoi avus-
tuksina 5:lle eri järjestölle yhteensä 25 205 
mk (14.1. 24 §, 27.9. 234 §, 16.12. 319 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: ravinto-
ja käyttövaranormien tarkistaminen (14.1. 
27, 30 §, 15.4. 118 §, 29.8. 203 §, 26.10. 265 §, 
25.11. 306 §); laitoshoidossa olevien eläkkeen-
saajien käyttövarojen sekä avohuollossa ole-
vien etuoikeutetun tulon tarkistaminen (14.1. 
28, 29 §, 26.10. 267 §); taideteosten hankkimi-
nen huoltolaitoksiin (28.1. 42 §); kaupungin 
myöntämään lainaan liittyvien ohjeiden hy-
väksyminen Kovaosaisten Ystävät -yhdis-
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tyksen asuntolaa varten (28.1. 45 §); työtu-
pien myymälän ja jakeluvaraston toiminnan 
uudelleenjärjestelystä aiheutuva johtosään-
nön ja virkanimikkeiden muuttaminen sekä 
palkkaluokkatarkistukset (15.2. 65 §); A-
klinikkasäätiön avustuksen maksattaminen 
(13.5. 139 §); pitkän tähtäyksen taloussuun-
nitelman hyväksyminen vuosiksi 1968—1977 
(17.6. 156 §, 26.10. 262 §) sekä velkomisesta 
luopuminen yksityisiltä korvausvelvollisilta 
sairausvakuutuslain mukaisen omavastuu-
osan osalta 1.1.1967 lähtien suoritettavista 
lääkärinpalkkioista (26.10. 252 §). 

E s i t y k s e t 

Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä, 
jotka koskivat mm. seuraavia asioita: huolto-
laitosten merkitsemistä lääkintöhallituksen 
laitossairaalaluetteloon (17.6. 158 §); Pukin-
mäen vanhusten asuintalon rakennussuunni-
telmaa (17.6. 168 §); korvauksen perimistä 
kuolinpesän varoista huoltoviraston asiamies-
osaston hoidossa olevien kuolinpesien selvit-
telyn aiheuttamista kustannuksista (27.9. 
237 §); vanhusten asuntojen rakentamista (26. 
10. 275 §); kodinhoitajien ateriakorvauksia ja 
asuntojen vuokraperusteiden uudelleen vah-
vistamista (16.12. 331, 332 §) sekä Helsingin 
Sokeat -yhdistyksen hakemusta huonetilan 
vuokraamiseksi sille (16.12. 333 §). 

L a u s u n n o t 

Vuoden kuluessa annettiin eri viranomai-
sille lukuisia lausuntoja, joista osan käsitteli 
huoltolautakunta, osan lautakunnan hallinto-
jaosto. Kaupunginhallitukselle annetut lau-
sunnot koskivat mm. seuraavia asioita: Soke-
ain ammattikoulun rehtorin kirjelmää kau-
pungin mahdollisuuksista sijoittaa koulun 
oppilaita työpaikkoihin (14.1. 12 §); talojen 
Kunnalliskodintie 6:n asukkaiden sosiaali- ja 
nuoriso-olojen parantamista (28.1. 41 §); Ter-

valammen työlaitoksen uuden aluelämpökes-
kuksen, Pihlajamäen vanhusten asuintalon 
ja Koskelan sairaskodin kirkkorakennuksen 
luonnos-, pää- ja muutospiirustuksia (15.2. 
68 §, 70 §, 71 §, 17.6. 167 §); Työtupakomi-
tean mietintöä (15.3. 83 §); poliisin virka-
aputehtävien hoitamista koskevaa Helsingin 
poliisilaitoksen esitystä (17.6. 165 §); Saalem-
lähetyksen ja Ilmari Helanderin Vanhusten 
säätiön tonttianomuksia (17.6. 166 §, 26.10. 
255 §); Suoja-Pirtti -yhdistyksen kirjelmää 
kiinteistöviraston osoittaman talon vuokraa-
misesta kodittomien alkoholistien hoitoko-
diksi (29.8. 195 §); vanhusten kerhotoiminnan 
ja ateriapalvelun järjestämistä sekä vanhus-
ten väliaikaista asumistukea koskevaa val-
tuustoaloitetta (29.8. 198, 206 §); sosiaalihuol-
lon perimistoiminnan järjestelykomitean eh-
dotusta (27.9. 233 §); sairaalalautakunnan 
esitystä päivystyspoliklinikkatyön tasoitta-
misesta kaupungin eri sairaaloiden kesken 
(26.10. 254 §); sairaalain viranhaltijain va-
pauttamista lääkärintodistuspalkkion suo-
rittamisesta sairauslomaa anottaessa (26.10. 
260 §); elokuvalippujen tai alennuskorttien 
lunastamista kansaneläkkeeen tukiosaa tai 
muuta sosiaalista avustusta saavien vanhus-
ten käyttöön sekä juopumuksesta pidätetty-
jen käsittelyä koskevia valtuustoaloitteita 
(26.10. 263, 271 §); apukoulua käyneiden 
nuorten jälkihuolto-, ammattiopetus- ja työ-
hönsijoituskysymyksiä koskevaa nuorisoko-
mitean esitystä (26.10. 273 §); osa-aikatyön 
järjestämistä erityisesti naisille kaupungin 
virastoissa ja laitoksissa (26.10. 274 §); ma-
joitustoiminnan keskuselimen perustamista 
(26.10. 276 §); eräiden yhdistysten esitystä 
maksuttoman lääke-, lääkärin- ja laitoshoi-
don järjestämisestä kansaneläkkeen tukiosaa 
saaville (25.11. 288, 289 §); pitkäaikaisesti 
sairaiden jatkohoidon järjestämistä (16.12. 
317 §); sairaalalautakunnan esitystä sairaa-
loiden ja huoltolaitosten päivystyskorvausten 
maksamisperusteiden tarkistamiseksi (16.12. 
321 §) sekä seuraavien vapaiden huoltojär-
jestojen toimintansa tukemiseksi anomien 
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avustusten, halpakorkoisten lainojen yms. 
myöntämistä: Stiftelsen Sjukhemmet i Hel-
singfors (14.1. 13 §); Omakoti Säätiö (14.1. 
18 §); Helsingin Valkonauha (14.1. 19 §, 16. 
12. 329 §); Finlands Svenska Söndagsskolför-
bund (14.1. 20 §, 13.5. 134 §); Helsingin Ensi-
Koti (28.1. 46 §); Helsingin Taloustyönteki-
jäin Yhdistys (15.2. 72 §); Asuntosäästäjät 
(15.3. 85 §); Metsärinteen Vanhainkoti Oy 
(15.4. 114 §); Onnitalo-Säätiö (29.8. 191 §); 
Sotainvaliidien Veljesliiton Helsingin piiri 
(29.8. 199 §); Trygga Åldringsbostäder (29.8. 
211 §, 26.10. 256, 257 §); Ingrid Aimonen (Ka-
tulähetys Jeesuksessa Kristuksessa) (27.9. 
226 §); Antinkodin Kannatusyhdistys (16.12. 
318 §). 

Lisäksi annettiin lausunto 32 järjestön ano-
muksesta apurahojen saamiseksi yleishyö-
dyllisten yritysten ja laitosten tukemiseen 
varatusta määrärahasta (15.4. 109 §). 

K o k o u s t e n j a p y k ä l i e n l u k u 

pöytäkirjojen, 
pykälien 

kokouksia luku 

Huoltolautakunta 13 338 
Hallintojaosto 11 128 
Huoltolaitosten j ohtokunta 18 743 
Tervalammen työlaitoksen 

johtokunta 11 130 
Tervalammen työlaitoksen 

huoltoasiain johtokunta 29 229 
Työtupien johtokunta ... 12 137 
1. huoltojaosto 27 574 
2. » 24 318 
3. » 26 45T 
4. » 48 906 
5. » 25 453 
6. » 30 216 
7. » 26 394 
8. » 25 481 
9. » 27 398 
Laitoshuoltojaosto 26 420 
PAVI-huoltoj aosto 50 2 359 
Päihdyttävien aineiden toi-

toimikunta 4 9 
Omaisuus- ja holhous ja-

osto 12 250 
Työhuolto jaosto 19 175 

yhteensä 463 9 115 

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

403 


