
2. Kaupunginhallitus 

Vahingonkorvaus. Yleisjaosto päätt i muut-
taa 25.10.1966 tekemäänsä päätöstä siten, 
että toim.virk. Hilja Erkkilälle oli heti suori-
tet tava 5.3.1966 tapahtuneen loukkaantumi-
sen johdosta myönnetyt, yht. 489 mk:n suu-
ruiset korvaukset ehdoitta (yjsto 7.3. 5483 §). 

Jäsenmaksut. Yleisjaosto päätti hyväksyä 

Paikallissairaalain liiton 20 310 mk:n suurui-
sen laskun kertomusvuoden jäsenmaksun 
suorittamisesta (yjsto 27.6. 6342 §). 

Samaten yleisjaosto hyväksyi Tuberku-
loosipiirien Liiton 4 405 mk:n suuruisen las-
kun kertomusvuoden jäsenmaksun suoritta-
misesta (yjsto 21.3. 5608 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltovirastossa avoinna oleviin kahteen 
27. pl:aan kuuluvaan apulaisjohtajan virkaan 
valittiin 1.1.1968 lukien toimistoesimiehet 
yht .kuntat , kand. Matti Anttalainen ja val-
tiot.maist. Eila Miiller tavanmukaisilla eh-
doilla (28.12. 3561 §). 

6. huoltotoimistoon päätettiin ajaksi 16.12. 
1967—31.5.1968 palkata kaksi 18. pl:n huol-
totarkastajaa ja 10. pl:n toimentaja. Tarkoi-
tukseen myönnettiin 14 869 mk (14.12. 3435 
§, 21.12. 3513 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan harkintansa mukaan ottamaan kau-
punginvaltuuston 6.9. tekemän päätöksen 
mukaisesti 1.1.1968 lukien perustettuihin 
virkoihin niitä haettavaksi julistamatta vas-
taavia tehtäviä hoitaneet tp. viranhaltijat 
tavanmukaisilla ehdoilla (5.10. 2712 §). 

Työhuoltotoimiston 21. pl:n toimistoesi-
miehen virka sekä kaksi 13. pl:n huoltosisa-
ren virkaa päätettiin jä t tää vakinaisesti 
täyt tämät tä , kuitenkin kauintaan 31.12.1968 
saakka (21.12. 3509 §). 

Huolto viraston apul.joht. I r ja Alholle pää-
tettiin myöntää ero virastaan 1.4. lukien ja 
apul.joht. Harry Wallille 26.12. lukien (23.2. 
612 §, 5.10. 2710 §). 

Autojen hoidosta huolehtivalle autonkul-
jettaja-vahtimestarille Jar l Heleniukselle tai 
hänen estyneenä ollessaan vahtimestari Lauri 
Pirttisaarelle päätettiin suorittaa autonhuol-
topalkkio, joka kaupunginhallituksen v. 1965 

tekemän päätöksen perusteella oli 91.20 mk/ 
kk, 1.1.1967 alkaen toistaiseksi ja kunnes 
toisin määrätään (yjsto 17.1. 5169 §). Palk-
kio korotettiin myöhemmin 100 mk:ksi/kk 
1.6. lukien (25.5. 1585 §). 

Huoltolautakuntaa, terveydenhoitolauta-
kuntaa ja sairaalalautakuntaa kehotettiin 
yhteistoiminnassa palkkalautakunnan kanssa 
tutkimaan mahdollisuuksia muut taa lääkä-
rinpalkkioiden korvausjärjestelmää siten, 
että kaupungin muulla perusteella kuin 
huoltoavun muodossa ja työnantajan ominai-
suudessa potilaan puolesta suorittamat lää-
kärinpalkkiot saataisiin sairausvakuutuksen 
piiriin ja tekemään järjestelmän muuttami-
sesta tarvi t tavat esitykset kaupunginhalli-
tukselle (27.4. 1215 §). 

Helsingin seurakuntien diakoniakeskuk-
sen palveluksessa on kaksi diakonissaa hel-
sinkiläisiä kuuroja varten, joita on n. 350— 
400 sekä lisäksi sokeain ammattikoulussa 10 
kuurosokeaa. Keskus oli lähettänyt kaupun-
gille anomuksen kuurojen konsulentin palk-
kaamiseksi kaupungin toimesta helsinkiläis-
ten kuurojen huoltotyötä varten. Huoltolau-
takunnan mielestä eivät nykyiset järjestelyt 
olleet riittäviä helsinkiläisten kuurojen kon-
sulenttitarpeen tyydyttämiseksi, joten lau-
takunta puolsi anomuksen hyväksymistä ja 
ilmoitti esittävänsä v:n 1968 talousarvio-
ehdotukseen sosiaaliohjaajan viran perusta-
mista huoltoviraston työhuoltotoimistoon 
mainittua huoltotyötä varten. Kaupungin-
hallitus päätti , ettei diakoniakeskuksen johto-
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kunnan anomus toistaiseksi antanut kaupun-
ginhallituksen taholta aihetta toimenpiteisiin 
(25.5. 1581 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin jättämään 
vakuutusoikeudelle muistu tuskirj e kodin-
hoit. Anna Lintulan työtapaturmaa koske-
vassa asiassa. Lintula oli työssä ollessaan kaa-
tunut portaissa ja loukannut itsensä, mutta 
Vakuutusosakeyhtiö Pohjola oli hylännyt a o. 
korvausvaatimuksen (24.8. 2307 §). 

Kaupunginhallitus päätti tyytyä vakuu-
tusoikeuden päätökseen, jolla tämä oli vah-
vistanut Vakuutusosakeyhtiö Pohjolan kiel-
täytymisen suorittamasta kotiavust. Aino 
Forsströmille tapaturmakorvausta selän ve-
nähtymisestä työpaikalla. Hylkäyksen pe-
rusteena oli ollut se, ettei lihasvenähdys ollut 
syntynyt sellaisissa erityisissä olosuhteissa, 
että työkyvyttömyyttä olisi ollut pidettävä 
työtapaturman aiheuttamana (6.7. 2082 §). 

Palkkion periminen huoltoviraston hoidossa 
olevien kuolinpesien selvittelystä. Huoltolau-
takunnan ilmoituksen mukaan joutuu huolto-
virasto vuosittain ottamaan hoitoonsa lauta-
kunnan kustannuksella sairaanhoito- tai 
huoltolaitoksissa hoidettavina olleiden ja 
eräissä tapauksissa kotihuoltoa saaneiden 
henkilöiden kuolinpesiin kuuluvaa omaisuut-
ta, joka sen jälkeen kun siitä on peritty kor-
vaus annetusta huoltoavusta, luovutetaan 
oikeudenomistajille. Asiamiestoimisto totesi 
lausunnossaan mm., että huoltoapulaki edel-
lyttää ainoastaan kustannusten korvaamista, 
eikä säännöksistä käy ilmi, että kunta olisi 
oikeutettu perimään palkkioita suorittamis-
taan toimenpiteistä. Perintökaaren 18 luvun 
4 §:n ja 20 luvun 2 §:n mukaan huoltovirastol-
la lienee velvollisuus toimituttaa perunkir-
joitus ko. tapauksissa, mutta tällöinkään ei 
korvattavaksi huoltoavuksi voitane katsoa 
muuta kuin suoranaiset kulut. Kaupungin-
hallitus päätti, ettei huoltolautakunnan esitys 
antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin 
että lautakunnalle lähetettäisiin jäljennös 
asiamiestoimiston lausunnosta (13.4. 1125 §). 

Huoltolautakunnan alaisissa vanhusten-

huoltolaitoksissa ulkopuolisilta harjoitteli-
joilta 16.11. lukien perittävä ateriakorvaus 
vahvistettiin 2.50 mkrksi aterialta (1.11. 
2969 §). 

Eräiden tonttien siirtäminen huoltolauta-
kunnan hallintoon. Kaupunginhallitus päätti 
siirtää jäljempänä mainitut tontit huolto-
lautakunnan hallintoon (pääoma-arvo mer-
kitty osoitteen jälkeen): korttelin n:o 28323 
tontti n:o 1, Suursuonlaita 3 (770 000 mk), 
korttelin n:o 29026 tontti n:o 7, Isonnevantie 
28 (640 000 mk), korttelin n:o 29032 tontti 
n:o 3, Riistavuorenkuja 1 (120 000 mk), 
korttelin n:o 43221 tontti n:o 2, Punahilkan-
tie 16 (411 000 mk) ja korttelin nro 45150 
tontti nro 1, Myllypadontie 6 (196 500 mk) 
(16.2. 523 §). 

Kodinhoitajien palkkausjärjestelmän tar-
kistaminen. Kaupunginhallitus päätti, 

että kaupunginvaltuuston 8.3. kodinhoita-
jien palkkausjärjestelmän tarkistamisesta te-
kemä päätös saatiin mahdollisista valituk-
sista huolimatta panna täytäntöön, 

että päätöstä oli noudatettava 1.4. lukien 
ja 

että siitä lukien suoritetaan huoltoviraston 
palveluksessa oleville tp. kodinhoitajille palk-
kaedut 9. plrn mukaisesti. Samalla kaupun-
ginhallitus totesi, että mikäli näin vahvistettu 
palkkaus vastaisuudessa alittaa kunnallisista 
kodinhoitajista annetuissa laeissa ja niiden 
perusteella annetuissa säännöksissä määri-
tellyn vähimmäispalkan, suoritetaan ao. 
kodinhoitajille kaupunginvaltuuston v. 1961 
tekemän päätöksen mukainen henkilökoh-
tainen palkanlisä (16.3. 855 §). 

Merkittiin tiedoksi huoltolautakunnan il-
moitus, että kaupungin palveluksessa ole-
vista 162rsta kodinhoitajasta 59 oli valinnut 
v. 1950 annetun lain mukaisen ns. vanhan 
palkkausjärjestelmän (27.4. 1255 §). 

Kodinhoitajien virka-asuntojen vuokria kos-
kevan päätöksen tarkistaminen. Kaupungin-
hallitus päätti, että sen v. 1964 tekemää, 
kodinhoitajien virkasuhteeseen kuuluvista 
asunnoista perittävää enimmäisvuokraa kos-
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kevaa päätöstä sovelletaan 1.4. lukien vain 
niihin kodinhoitajiin, jotka kunnallisista ko-
dinhoitajista v. 1966 annetun lain 22 §:n 
2 momentin mukaisesti ovat kirjallisesti 
31.3.1967 mennessä ilmoittaneet huoltolau-
takunnalle valitsevansa vanhan palkkaus-
järjestelmän mukaisen oikeuden palkkaan ja 
luontoisetuihin (27.4. 1256 §). 

Kunnallisen kodinhoitoavun korvausperus-
teet. Kaupunginhallitus kehotti huoltolauta-
kuntaa viipymättä laatimaan selvityksen 
siitä, olisiko tarpeen ja tarkoituksenmukaista 
saattaa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 
kunnallisen kodinhoitoavun korvausperus-
teiden uudelleen määritteleminen, sekä lähet-
tämään selvityksen lautakunnan tarpeelli-
siksi katsomine esityksineen kaupunginhalli-
tukselle. Kaupunginvaltuusto päätti 21.6. 
1967 esittää sosiaaliministeriölle näiden mak-
superusteiden muuttamista ja sosiaaliminis-
teriö oli 14.8. tekemällään päätöksellä suos-
tunut siihen, että huoltolautakunnalla on 
oikeus erityisistä syistä yksittäistapauksissa 
korottaa kunnallisen kodinhoitajan anta-
masta kodinhoitoavusta perittävä korvaus 
enintään 24 mkraan työpäivältä eli 3 mkraan 
työtunnilta. Kaupunginhallitus kehotti huol-
tolautakuntaa palauttamaan kodinhoitoapua 
saaneille perheille ja henkilöille heiltä kerto-
musvuoden aikana kodinhoitoavusta peri-
tyt korvaukset siltä osin kuin ne poikkeavat 
sosiaaliministeriön 28.12.1966 ja 13.4. ja 
14.8.1967 antamien päätösten mukaisista 
korvauksista (27.4. 1257 §, 24.8. 2305 §). 

Yömajatoiminnan väliaikainen järjestämi-
nen. Huoltolautakunnan ilmoituksen mukaan 
on Helsingissä viime vuosina jatkuvasti 
ollut puutetta miesten yhteismajoituspai-
koista ja tilanne tulisi yhä vaikeutumaan, 
kun kaupunki oli joutunut lopettamaan 
Pohj. Makasiinikatu 9:ssä toimineen, lähes 
500 vuodesijaa käsittäneen miesten asunto-
lan. Tilannetta oli koetettu helpottaa mm. 
järjestämällä Oulunkylän ent. ruotsinkieli-
sen kansakoulun kiinteistö majoituskäyttöön. 
Koska rappioalkoholisteja ei voida sijoittaa 

tavallisiin asuntoloihin ja yömajoihin, olisi 
heidän majoittamistaan koskeva asia käsi-
teltävä erillisenä. Lautakunta ehdotti kau-
pungin ostettavaksi tarjotun entisen koulu-
rakennuksen luovuttamista miesten yömaja-
toimintaa varten. Kaupunginhallitus mer-
kitsi huoltolautakunnan ilmoituksen tiedok-
si ja kehotti kaupunkisuunnittelulautakun-
taa sekä kiinteistölautakuntaa yhteistoi-
minnassa huoltolautakunnan ja metronsuun-
nittelutoimiston kanssa kiirehtimään kau-
punginhallituksen 30.3. Helsingin uudet 
asuntolat Oyrlle Viikin alueelta miesten asun-
tolan rakentamista varten varaaman tontti-
alueen asemakaavan laatimista ja tontin-
muodostamista niin, että rakennuksen suun-
nittelutöihin voitaisiin ryhtyä viivytykset-
tä samoin kuin tontin vuokraamista kos-
keva asia esittää kaupunginvaltuuston rat-
kaistavaksi. Huoltolautakuntaa kehotettiin 
yhteistoiminnassa majoitustoiminnan yhteis-
työelimen sekä asuntola- ja yömajatoimintaa 
hoitavien yhteisöjen kanssa huolehtimaan 
siitä, että majoituspaikat varattaisiin ensi-
sijaisesti Helsingissä pysyväisluonteisesti pit-
kän aikaa asuneille, sanotunlaisen majoituk-
sen tarpeessa oleville miehille (23.11. 3212 
§, ks. kiinteistöt, s. 303). 

Yleis jaosto oikeutti huoltoviraston luovut-
tamaan Kallion virastotalossa sijaitsevasta 
6. huoltotoimiston huonetiloista tarpeelliset 
toimisto- ja asiakastilat tilapäismajoitus-
toimintaa keskitetysti ohjaavan yhteistyö-
elimen käyttöön ja palkkaamaan käytettä-
vissä olevien määrärahojensa puitteissa työ-
sopimussuhteisen vahtimestarin sekä luo-
vuttamaan korvauksetta puhelimen ja vä-
häiset toimistotarvikkeet, valaistuksen ja 
siivouksen päivittäistä majoitustoimintaa 
varten klo 18—21 välisenä aikana kauintaan 
ajaksi 15.11.1967—15.5.1968 seuraavilla eh-
doilla: 

1. Majoitustoiminnan keskuselimen toi-
minnan aloittamisesta ja lopettamisesta ma-
joitustoimintaa harjoittavat yhteisöt päättä-
vät yhteistoiminnassa huoltoviraston kanssa 
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ottaen tällöin huomioon vallitsevan majoi-
tustarpeen. 

2. Majoitustoiminnan keskuselimen on laa-
dittava toiminta-aikana kustakin majoituk-
seen pyrkivästä henkilökortti, mihin on 
mm. merkittävä huolto viraston antamien 
ohjeiden mukaisesti henkilö- ym. tiedot. 

3. Majoitustoiminnan keskuselimen toi-
minta-aikana karttuneen kortiston on oltava 
päivittäin huoltoviraston käytettävissä. 

4. Majoitustoiminnan keskuselimen toi-
mintakauden päätyttyä on edellä mainittu 
kortisto luovutettava huoltoviraston käytet-
täväksi lähdeaineistona yhteismajoituksen 
kokonaistarpeen selvittämiseksi. 

5. Majoitustoimintaa harjoittavien yhtei-
söjen on majoituspaikkapulan helpottami-
seksi kehotettava majoitussuojissaan asuvia 
maksukykyisiä henkilöitä hakeutumaan vaki-
naisiin asuntoihin tai matkustajakoteihin 
(yjsto 7.11. 7252 §). 

Edelleen kaupunginhallitus oikeutti huol-
tolautakunnan luovuttamaan Oulunkylässä 
Torppamäki 10:ssä sijaitsevat ent. Torpan 
vanhainkodin rakennukset Helsingin uudet 
asuntolat Oy:n käyttöön vuokratta ajaksi 
20.5.1967—30.5.1969 yksinäisten miesten 
asuntolana käytettäväksi sillä ehdolla: 

a) että yhtiön toimesta ja kustannuksella 
suoritetaan sanotuissa rakennuksissa palo-
terveydenhoito- ja poliisiviranomaisten vaa-
timat välttämättömät korjaus- ja muutos-
työt, 

b) että käyttösopimus päättyy ilman irti-
sanomista 30.5.1969 ja että yhtiö sitoutuu 
olemaan vaatimatta kaupungilta korvausta 
tai avustusta edellä a) kohdassa tarkoitettu-
jen kustannusten osalta, 

c) että yhtiö omalla kustannuksellan huo-
lehtii rakennusten ja tonttialueen kunnossa-
pidosta sekä asuntolan ylläpidosta, 

d) että asuntolaan otetaan huoltoviraston 
kanssa sovittavien periaatteiden mukaisesti 
vain Helsingistä kotoisin olevia yksinäisiä 
miehiä, 

e) että asukkailta perittävä vuorokausi-

maksu, jonka suuruus on alistettava huolto-
lautakunnan asianomaisen jaoston hyväk-
syttäväksi, pidetään kohtuullisena ja aina-
kin alkuvaiheessa enintään 2.50 mk:na/vrk, 

f) että yhtiö sitoutuu käyttöoikeuden päät-
tyessä korvauksetta jättämään paikoilleen 
muutos- ja korjaustöiden yhteydessä asenta-
mansa kiinteät laitteet ja muut kiinteistöön 
kuuluvat osat sekä 

d) että muilta osin noudatetaan huolto-
lautakunnan toimesta mahdollisesti asetetta-
tavia ehtoja (18.5. 1488 §, yjsto 23.5. 6077 §). 

Tontilla Mikkolantie 11 olevien rakennus-
ten luovuttaminen yömajatoimintaa varten, 
ks. Metsäkummun hoitokoti. 

Rappio alkoholistien majoitusmahdollisuuk-
sien järjestämistä koskevan huoltoviraston 
esityksen johdosta kaupunginhallitus ke-
hotti 

1) kiinteistölautakuntaa viipymättä tut-
kimaan mahdollisuudet ja ryhtymään kii-
reellisiin toimenpiteisiin lämpimien varasto-
tilojen tai tarkoitukseen sopivien työhuone-
tilojen luovuttamiseksi majoitustoimintaa 
harjoittavan järjestön käyttöön ensisijaisesti 
helsinkiläisten rappioalkoholistien oleskelu-
ja lämmittelytiloina käytettäviksi, 

2) kiinteistölautakuntaa kiireellisesti tut-
kimaan mahdollisuudet ja toimivaltansa 
puitteissa ryhtymään toimenpiteisiin sellais-
ten alueiden, joille viemäröinti- ja veden-
saantimahdollisuudet huomioon ottaen voi-
daan sijoittaa parakkeja tai muita väliaikai-
sia oleskelu- ja majoitustiloja rappioalko-
holisteja varten, luovuttamiseksi majoitus-
toimintaa harjoittavan järjestön käyttöön, 

3) väestönsuojelulautakuntaa ryhtymään 
sellaisiin toimenpiteisiin, että Karstulantien 
väestönsuoja voidaan tarvittaessa nopeasti 
luovuttaa majoitukseen väliaikaisesti käy-
tettäväksi sekä 

4) huoltolautakuntaa edelleenkin kiireelli-
sesti tutkimaan kaikkia mahdollisuuksia 
rappioalkoholistien yömajoituksen ja päivä-
oleskelun järjestämiseksi samoin kuin mah-
dollisuuksiensa puitteissa ryhtymään toimen-
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piteisiin välttämättömäksi osoittautuvan 
huollon aikaansaamiseksi. 

Samalla kaupunginhallitus, jäsen Leskisen 
ehdotuksesta, kehotti kiinteistölautakuntaa 
ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin Suo-
men Väri- ja Vernissatehdas Oy:ltä vapautu-
van varastorakennuksen Lauttasaarenkatu 
1 :ssä luovuttamiseksi rappioalkoholistien 
oleskelu- ja lämmittelytiloiksi kauintaan 
15.5.1968 saakka (23.11. 3213 §). 

Juopumuksen ym. johdosta pidätettyjen 
henkilöiden käsittelyn tehostaminen. Toimin-
nan tehostamiseksi huoltolautakunta oli mm. 
puoltanut huonetilojen varaamista suunni-
teltavana olevasta uudesta poliisitalosta päih-
tymyksen vuoksi pidätettyjen hoitoasemaa 
varten. Lisäksi lautakunta oli esittänyt ko-
keiluluonteisen toiminnan aloittamista Kal-
lion piirin poliisiaseman yhteydessä talossa 
Pengerkatu 5, jossa sijaitsevat mm. Hespe-
rian sairaalan Kallion osasto (alkoholisti-
sairaala) ja sen poliklinikka. Sairaalalauta-
kunta ja raittiuslautakunta esittivät toimi-
kunnan asettamista asiaa tutkimaan, siten 
että siinä olisivat edustettuina huoltotoimi, 
poliisilaitos ja sairaalatoimi. Kaupunginhal-
litus päätti, ettei uuteen poliisitaloon suun-
nitella huonetiloja juopumuksesta pidätetty-
jen henkilöiden selviämis- ja vastaanotto-
asemaa varten. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, etteivät lautakuntien esitykset tois-
taiseksi antaneet aihetta muihin toimenpitei-
siin kuin 

1) että Suomen Kaupunkiliiton hallitusta 
pyydetään harkitsemaan esityksen tekemistä 
valtioneuvostolle juopumuksen tai muun 
päihtymystilan vuoksi pidätettyjen henki-
löiden tarkoituksenmukaisen käsittelyn sel-
vittämisestä ja tarpeellisista toimenpiteistä 
samoin kuin ehkä tarvittavista lain muutok-
sista sekä 

2) että jäljennökset em. lausunnoista lä-
hetetään Helsingin poliisilaitokselle sairaala-
lautakunnan, huoltolautakunnan ja raittius-
lautakunnan lausunnoissa poliisilaitoksen 
Kallion piirin ja huoltopoliisin osalta tehty-

jen esitysten harkitsemista varten (7.9. 
2448 §). 

Vanhusten asunto-olojen parantamista kos-
kevat toimenpiteet. Kaupunginhallituksen v. 
1962 asettama vanhusten asuntokomitea oli 
jättänyt 11.1.1967 päivätyn toisen mietin-
tönsä kaupunginhallitukselle, joka päätti 
mietintöön sisältyvien ehdotusten 1), 2), 3), 
ja 6) kohtien mukaisesti tehdä 

A. sosiaaliministeriölle seuraavat esitykset: 
1) esityksen riittävän tehokkaan asumis-

tukijärjestelmän aikaansaamisesta Kansan-
eläkelaitoksen toimesta vanhuuseläkkeen 
täyt tä tukiosaa saaville vanhuksille, 

2) esityksen ylitarkastaja Paavo Mustalan 
puheenjohdolla toimineen vanhustenhuolto-
komitean v. 1952 valtioneuvostolle tekemien 
ehdotusten toteuttamisen kiirehtimisestä sil-
tä osin kuin ne koskevat vanhusten asunto-
olojen parantamiseksi tarkoitettuja toimen-
piteitä ja 

3) esityksen, että kansaneläkelain 60 §:n 
mukaisia, vanhusten asunto-oloja edistävään 
rakennustoimintaan tarkoitettuja laina-ano-
muksia Kansaneläkelaitoksessa käsiteltäessä 
otettaisiin huomioon pääkaupungissa vallit-
seva kustannustaso ja että lainaehdot yleis-
hyödyllisten järjestöjen toimesta Helsingin 
kaupunkiin rakennettavia vanhusten asuin-
taloja varten myönnettävien lamojen osalta 
vahvistettaisiin sellaisiksi, että lainojen 
myöntämisellä tehokkaasti edistetään uusien 
vanhustentalojen aikaansaamista sekä 

B. Suomen Kaupunkiliiton hallitukselle 
ehdotuksen, että se tekisi valtioneuvostolle 
esityksen asuntotuotantolain täytäntöönpa-
nosta ja soveltamisesta annettujen säännös-
ten muuttamiseksi siten, että kunta käytet-
tyään 4.12.1953 annetun asuntotuotantolain 
16 §:ssä tarkoitettua etuosto-oikeutta voisi 
jäädä täten haltuunsa saaman huoneiston 
omistajaksi oikeuksin vuokrata huoneisto 
asunnon tarpeessa olevien käyttöön. 

Mietintö päätettiin lähettää tiedoksi asun-
tohallitukselle ja Kansaneläkelaitokselle (2.2. 
3963 §, yjsto 28.2. 5431 §). 
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Työttömyyden vuoksi huoltoavun tarpeeseen 
joutuvien työllistäminen. Huoltotoimen toi-
mitusjohtajan ilmoituksen mukaan myönnet-
tiin elokuussa 1966 huoltoapua työttömyyden 
perusteella 22 tapauksessa. Kertomusvuoden 
vastaava luku oli 355 ja tulisi tilanne ilmei-
sesti edelleenkin huononemaan. Huoltoavun 
myöntämisen sijasta olisi avustusta hake-
ville pyrittävä osoittamaan jotakin työtä, 
jolloin apua hakeneiden joukosta voitaisiin 
karsia työtä vieroksuva aines. Kaupungin-
hallitus päätti myöntää huoltolautakunnan 
käytettäväksi 51 000 mk lähinnä perheellis-
ten työkykyisten huoltoavun anojien työl-
listämiseksi kokeiluluonteisesti huoltoviras-
ton 14.9. esittämällä tavalla antamalla heidän 
suoritettavakseen eri vanhustenhuoltolai-
toksissa keittiö-, siivous- ym. töitä. Kokei-
lusta ja sen vaikutuksesta huoltoavun myön-
tämiseen olisi annettava yksityiskohtainen 
selvitys tammikuun alussa 1968 (28.9. 2652 

Vanhustenhuoltolaitoksiin 1.1. lukien pe-
rustettujen virkojen täyttäminen. Kaupungin-
hallitus päätti, muuttaen 8.12.1966 teke-
määnsä päätöstä, että silloin esillä olleen 
esityslistan liitteessä luetellut vanhusten-
huoltolaitosten ne viranhaltijat, jotka olivat 
hoitaneet ko. tilapäisiä virkoja, saatiin ottaa 
samojen tehtävien suorittamista varten pe-
rustettuun vakinaiseen virkaan sitä haetta-
vaksi julistamatta tavanmukaisilla ehdoilla 
(26.1. 300 §). 

Huoltotoimen rakennusten perusparannus-
työt. Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan käyttämään huoltotoimen rakennus-
ten perusparannuksiin kertomusvuoden ta-
lousarvioon merkittyä määrärahaa, lukuun 
ottamatta Torpan vanhainkodin liittämiseksi 
kaupungin viemäriverkkoon varattua 15 500 
mk:n osamäärärahaa (2.2. 397 §). 

Työtuvilla huoltosuhteessa työskenteleville 
huollettaville päätettiin aikana 21.5.—30.9. 
olevilta vapailta lauantaipäiviltä suorittaa 
tavanmukainen ateriaraha sillä ehdolla, ettei 
sanotuilta päiviltä suoriteta muuta korvausta 

eikä myöskään myönnetä huoltoapua (13.4. 
1123 §). 

Kolmelle työtupien viranhaltijalle pää-
tettiin suorittaa matkakustannukset osallis-
tumisesta valtion askarteluopiston Riihi-
mäellä järjestämään oppilastöiden näytte-
lyyn (yjsto 13.6. 6254 §). 

Koskelan sairaskotiin perustettuun osasto-
lääkärin virkaan päätettiin sitä haettavaksi 
julistamatta ottaa 1.7. lukien sairaskodin 
anestesia-apulaislääkäri Saga Palmberg. 
Huoltolautakuntaa kehotettiin suorittamaan 
tutkimus ja laatimaan selvitys sairaskodin 
lääkäreiden koulutustoiminnan jatkamisen 
sekä apulaislääkäreiden palkkaamisen tar-
koituksenmukaisuudesta ja tarpeellisuudesta 
vastaisuudessa (29.6. 1973 §). 

Sairaskodin 1.1.1968 lukien perustetta-
vaan mentaaliosaston osastolääkärin virkaan 
päätettiin sitä haettavaksi julistamatta ot-
taa hermo- ja mielitautien erikoislääkäri 
Taimi Tapiovaara tavanmukaisilla ehdoilla 
(5.10. 2713 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan täyttämään kaupunginvaltuuston 
10.5.1967 tekemällä päätöksellä Koskelan 
sairaskotiin 1.6. lukien perustettavat seit-
semän A 24 palkkausluokkaan kuuluvaa 
apulaislääkärin virkaa määräajaksi (10.8. 
2157 §). 

Kaupunginhallitus kehotti huoltolauta-
kuntaa siirtämään virkasäännön 11 §:n 2 
kohdan perusteella seuraavat henkilöt apul. 
osastonhoitajan virkoihin: os. hoit. Maj-Lis 
Karamäen Koskelan sairaskodin kirurgian 
osaston, röntgenhoit. Raija Aarnion röntgen-
osaston ja erikoissair. hoit. Marjatta Ojalan 
14. pl:aan kuuluvaan apulaisosastonhoitajan 
virkaan heille siirron tapahtuessa kuulunei-
den palkkaetujen kuitenkaan vähenemättä 
niin kauan kuin he hoitavat sanottuja vir-
koja (13.4. 1121 §, 25.5. 1580 §). 

Huoltolautakunnalle myönnettiin oikeus 
käyttää enintään 30 478 mk sairaskodin G-
rakennuksen potilaiden siirtämisestä aiheu-
tuvien toimenpiteiden suorittamista varten 
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työsopimussuhteeseen 1.4. lukien otettavan, 
jäljempänä mainitun lisähenkilökunnan palk-
kausmenoihin: 2 osastonhoitajaa kauintaan 
3 kk:n ajaksi siten, et tä näille suoritetaan 
enintään 16. pl:n peruspalkkaa vastaava 
palkkaus, 5 apulaisosastonhoitajaa kauintaan 
2 kk:n ajaksi siten, että näille suoritetaan 
enintään 14. pl:n peruspalkkaa vastaava 
palkkaus ja 13 hoitajaa kauintaan 2 kk:n 
ajaksi siten, että näille suoritetaan enintään 
10. pl:n peruspalkkaa vastaava palkkaus. 
Myöhemmin kaupunginhallitus päätti muut-
taa eo. päätöstä siten, et tä osastonhoitajan 
tehtäviin määrätyille sairaanhoitajille Aira 
Arastolle ja Maud Boströmille saatiin suo-
rittaa 16. pl:n mukaiset palkkaedut sekä 
vastaavasti apulaisosastonhoitajan tehtä-
viin määrätyille sairaanhoitajille Tarja Ryt-
köselle ja Mirjam Tanskaselle 14. pl:n mukai-
set palkkaedut (22.3. 915 §, 8.6. 1769 §). 

Edelleen kaupunginhallitus myönsi 20 070 
mk kuuden työsopimussuhteisen puolipäivä-
toimisen hoitajan palkkaamiseksi sairaskotiin 
6.3.—31.12. väliseksi ajaksi siten, että osas-
toille F21, F22, F31, F32, F41 ja F42 kulle-
kin palkattaisiin yksi hoitaja enintään 10. 
pl:n peruspalkan mukaan laskettavin palkka-
eduin (2.3. 707 §, yjsto 7.3. 5501 §). 

Sairaskodin 14. pl:n puutarhurin virka, 
laboratorioteknillisen apulaisen virka ja kaksi 
8. pl:n apumiehen virkaa päätettiin jät tää 
vakinaisesti täyttämättä kauintaan 31.12. 
1968 saakka (14.6. 1853 §, 28.12. 3563 §). 

Jäljempänä mainittujen Koskelan sairas-
kodin lääkäreiden kanssa päätettiin tehdä 
sopimus erikoismaksuluokan potilaiden po-
likliinisestä tutkimisesta sairaskodin röntgen-
ja laboratorio-osastoilla samoin kuin oikeu-
desta käyttää sairaskodin välineitä ja hoito-
henkilökuntaa yksityispotilaiden vastaan-
ottamiseen sekä näytteiden tutkimiseen ker-
tomusvuoden aikana seuraavasti: röntgen-
ylilääk. Alexander Pingoud, röntgenosaston 
tp. os. lääk. Otto Palmgren ja röntgenosasto-
lääk. Eero Wuorivirta enintään 4 t viikossa 
kukin ja laboratorioylilääk. Eva Hirsjärvi 

enintään 5 t viikossa kuitenkin siten, että 
tp. os. lääk. Palmgrenilla on em. tuntimää-
rän puitteissa oikeus sanottujen tutkimusten 
suorittamiseen myös Kustaankartanon van-
hainkodin röntgenosastolla. Tutkimuksia saa-
vat em. lääkärit suorittaa vain sellaisena 
ajankohtana, jolloin he sairaskodin järjestyk-
sen mukaan eivät ole työssä sairaskodissa 
eikä tp. os. lääk. Palmgren myöskään Kus-
taankartanon vanhainkodin röntgenosastolla. 
Työpäivää ei saa aloittaa yksityisvastaan-
otolla. Oikeus myönnettiin seuraavilla eh-
doilla: 

1) myönnettävä oikeus ei saa supistaa eikä 
rajoittaa sairaskodin eikä Kustaankartanon 
vanhainkodin säännönmukaista toimintaa, 

2) oikeuden myöntämisen ehtona on, että 
ko. lääketieteen alalla tulevat ensin kaikki 
sairas- tai vanhainkodissa hoidettavina olevat 
samoin kuin sairaskotiin tai sen poliklinikalle 
määräysten ja ohjeiden mukaan hoidettaviksi 
otettavat potilaat viivytyksettä ja potilaan 
tarpeen mukaisessa järjestyksessä tutkituiksi 
ja hoidetuiksi, 

3) oiker s myönnetään laitokselle suoritetta-
vaa täyttä korvausta vastaan sekä edellyt-
täen, ettei se aiheuta ylityötä laitoksen muul-
le henkilökunnalle ja että 

4) muussa suhteessa noudatetaan Sairaala-
liittojen neuvottelukunnan yleissuositusta. 

Sopimuksia laadittaessa on noudatettava 
vastaavien oikeuksien myöntämisestä sai-
raalalautakunnan toimesta tehtyjä sopimuk-
sia ja tämän lisäksi tarkoin otettava huo-
mioon Sairaalaliittojen nouvottelukunnan 
yleissuositukseen samoin kuin erikoissuosi-
tukseen sisältyvät ehdot ja näkökohdat. 

Huoltolautakuntaa kehotettiin tarkoin val-
vomaan lääkärien varsinaisen työajan samoin 
kuin yksityisvastaanottoa varten vahvistet-
tujen määräysten noudattamista ja et tä 
kaupunki saa edellä mainitussa yleissuosi-
tuksessa tarkoitetut täydet korvaukset sekä 
että yksityisvastaanottoihin liittyvästä hen-
kilökunnan, välineiden ja huonetilojen käy-
töstä pidetään käytön seuraamista ja kor-
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vauksen määräämistä varten käyttö- ja 
päiväkirjaa (2.3. 705 §). 

Myöskin v:ksi 1968 myönnettiin samat 
oikeudet em. ehdoilla seuraaville lääkäreille: 
röntgenlääk. Alexander Pingoud ja röntgen-
osastolääk. Eero Wuorivirta enintään 4 t 
viikossa kumpikin ja laboratorioylilääk. Eva 
Hirsjärvi enintään 5 t viikossa (21.12. 3505 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti röntgenylilääk. 
Alexander Pingoudin aikana 25.5.—30.9. 
suorittamaan sairaskodissa Helsingin keskus-
vankilan potilaiden röntgentutkimuksia sillä 
ehdolla, 

1) että tutkimuksia suoritetaan enintään 
kahtena päivänä viikossa ja että samana 
päivänä tutkitaan enintään 2 potilasta, 

2) että ylilääk. Pingoud suorittaa tutki-
mukset iltapäivisin virka-aikansa jälkeen, 
mutta sairaskodin muun röntgenhenkilö-
kunnan säännönmukaisena virka-aikana, 

3) että Helsingin keskusvankila suorittaa 
sairaskodille tutkimuksista radiologien yksi-
tyisvastaanottotaksan mukaisen korvauksen 
ja 

4) ettei ylilääk. Pingoudille sairaskodin 
toimesta suoriteta sanotuista tutkimuksista 
eikä niiden perusteella annettavista lausun-
noista korvausta (25.5. 1587 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi ne toimenpi-
teet, jolla huoltolaitosten johtokunnan toi-
mesta oli kertomusvuoden syyslukukaudeksi 
järjestetty Sokeain ammattikoulun hieroma-
osaston jatkokurssin oppilaille tilaisuus käy-
tännölliseen harjoitteluun Koskelan sairas-
kodissa samoin kuin Helsingin sairaanhoitaja-
koulun oppilaille tilaisuus tutustua ja har-
joitella vanhustenhuoltolaitoksissa. Huolto-
laitosten johtokunnalle myönntettiin oikeus 
toistaiseksi päättää oppilaitosten kursseihin 
liittyvän käytännöllisen harjoittelun järjes-
tämisestä vanhustenhuoltolaitoksissa siten, 
ettei siitä aiheudu kaupungille lisäkustannuk-
sia. Harjoitteluun osallistuville myönnettiin 
oikeus aterioida laitoksessa ulkopuolisilta 
harjoittelijoilta perittävää ateriakorvausta 
vastaan. Lisäksi saatiin tarvittaessa luovut-

taa henkilökunnan käytettävissä olevia asun-
totiloja harjoittelijoiden ja opiskelijoiden 
tilapäiseen majoittamiseen viranhaltijoilta 
perittävän suuruista korvausta vastaan 
(26.10. 2912 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan avaamaan Koskelan sairaskodin U-
rakennuksen I kerroksessa sijaitseviin huone-
tiloihin n. 38 hoitopaikkaa käsittävän väli-
aikaisen hoivaosaston sillä ehdolla, että 
Uudenmaan läänin sosiaalihuollon piiritar-
kastaja hyväksyy huonetilat tarkoitukseen 
käytettäviksi. Uutta osastoa varten saatiin 
ajaksi 16.10.—31.12. palkata 14. pl:n tp. apu-
laisosastonhoitaja, kuusi tp. hoitajaa 10. 
pl:n ja neljä tp. hoitoapulaista 5. pl:n mu-
kaisin palkkaeduin. Tarkoitukseen myönnet-
tiin 18 525 mk (12.10. 2794 §). Osaston toi-
minnasta v. 1968 aiheutuviin menoihin myön-
nettiin yht. 187 602 mk (28.12. 3562 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi huoltolauta-
kunnan laatiman suunnitelman patologian 
laboratorion ja obduktio-osaston perustami-
sesta sairaskotiin samoin kuin talorakennus-
osaston laatimat, 2.9.1966 päivätyt patolo-
gian osastorakennuksen luonnospiirustukset 
alustaviksi ohjeiksi toimintaa suunniteltaes-
sa. Sosiaaliministeriö oli hyväksynyt perus-
tamissuunnitelman ja huonetilaohjelman. 
Lääkintöhallitus ja sen sairaalaosaston suun-
nittelutoimisto oli huomauttanut, että ko. 
piirustuksissa ei ollut noudatettu huonetila-
ohjelmaa, minkä vuoksi se ei puoltanut luon-
nospiirustusten hyväksymistä (13.4. 1122 §, 
29.6. 2009 §). 

Sairaskodissa suoritettavista naisten sii-
vous-, keittiö- ym. työllisyystöistä aiheutu-
viin palkkamenoihin kaupunginhallitus 
myönsi 4 568 mk (10.8. 2141 §). 

Koskelan sairaskotiin päätettiin hankkia 
kaksikymmentä 25//:n Salora Boston 15 
-merkkistä televisiovastaanotinta antennei-
neen. Tarkoitukseen myönnettiin enintään 
16 940 mk (yjsto 7.11. 7251 §). 

Kaupunginhallitus teki 29.6. esityksen 
sekä sosiaaliministeriölle että lääkintöhalli-
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tukselle sairaskodin G-rakennuksen muutos-
piirustusten ja niiden mukaisen peruskor-
jaussuunnitelman hyväksymisestä. Lääkin-
töhallitus hyväksyi peruskorjaussuunnitel-
man 14.11. sillä edellytyksellä, että röntgen-
osaston pimeää huonetta varten oli anotta-
va erivapaus. Ministeriö vahvisti piirustukset 
30.11. ja ilmoitti samalla edellyttävänsä, että 
mainittu erivapaus haetaan (29.6. 1973 §, 
7.12. 3353 §, 14.12. 3430 §). 

Kustaankartanon vanhainkoti. Kaupungin-
hallitus oikeutti huoltolautakunnan käyttä-
mään enintään 2 000 mk lautakunnan hallin-
tojaoston 5.6. tekemän esityksen mukaisen 
työsopimussuhteisen lisähenkilökunnan palk-
kaamiseksi vanhainkodin työaikakokeilujen 
suorittamista varten (14.6. 1885 §). 

Kaupunginhallitus päätti, ettei vanhain-
kodin röntgenhoit. Anja Koskelan anomus 
ns. pakollisen talviloman myöntämisestä 
antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin 
että hänelle lähetettäisiin jäljennös palkka-
lautakunnan lausunnosta. Sen mukaan lo-
man myöntämistä ei pidetty välttämättömä-
nä, koska anoja oli 17.10.—26.11.1966 väli-
sen ajan ollut virkavapaana ja täten yhtä-
jaksoisesti yli kuukauden pituisena ajan-
jaksona ei ollut työskennellyt säteilyvaaran 
alaisena (16.3. 856 §). 

Vanhainkotiin siivous-, keittiö- ym. työl-
lisyystöihin osoitettujen naisten palkkaus-
menoja varten myönnettiin 678 mk (10.8. 
2141 §). 

Kustaankartanon vanhainkotiin päätet-
tiin hankkia huoltolautakunnan kirjelmässä 
Y-2432/5.6.1967 tarkemmin eritellyt siivous-
välineet, yhteiseltä hankintahinnaltaan 
13 693 mk (yjsto 4.7. 6411 §). 

Potilaskuljetuksia varten päätettiin van-
hainkotiin hankkia 13 940 mk:n hintainen 
Ford Transit 850 Van -merkkinen umpipa-
kettiauto. Valtiovarainministeriö päätti, että 
autosta maksetusta autoverosta palautettai-
siin kaupungille 50 %, eli 2 215 mk (14.12. 
3428 §, yjsto 21.3. 5629 §). 

Koskelan sairaskodista päätettiin korvauk-

setta siirtää eräitä irtaimistoesineitä Kustaan-
kartanon vanhainkotiin (yjsto 2.5. 5915 §). 

Roihuvuoren vanhainkoti. Kaupunginhalli-
tus oikeutti huoltolautakunnan sillä ehdolla, 
että laitoksen henkilökunnalle yötyöstä an-
nettava hyvitys mahdollisuuksien mukaan 
järjestettäisiin vapaa-ajan muodossa, palk-
kaamaan vanhainkotiin yhden tp. hoitajan 
10. pl:n mukaisella palkalla ja yhden työ-
sopimussuhteisen hoitajan, kummatkin ajak-
si 1.5.—31.12. Palkkausmenoihin saatiin 
käyttää 11 248 mk (20.4. 117 §). 

Vanhainkotiin päätettiin hankkia Ford 
Transit 850 -merkkinen pienoislinja-auto ja 
luovuttaa osamaksuna 1 200 mk:n arvoinen 
Renault Estafette -merkkinen pakettiauto. 
Valtioneuvosto oli 26.10. päättänyt palaut-
taa autoverosta 50 %, eli 3 423 mk (16.11. 
3125 §, yjsto 14.3. 5553 §). 

Vanhainkodin keittiö-, siivous- ym. työl-
lisyystöihin osoitettujen naisten palkkameno-
ja varten myönnettiin 1 007 mk (10.8. 
2141 §). 

Hirvihaaran vanhainkodin yövalvonta pää-
tettiin järjestää huoltolautakunnan 17.3. 
esittämällä tavalla ja käyttämällä tarkoi-
tusta varten työsopimussuhteeseen palkatta-
vien kahden hoitajan palkkausmenoihin enin-
tään 13 774 mk (6.4. 1043 §). 

Kulosaaren vanhainkotiin päätettiin välit-
tömästi laitoksen uudelleen käyttöön ottami-
sen yhteydessä palkata välttämättömän yö-
valvonnan järjestämistä varten kaksi vähin-
tään apuhoitajan pätevyyden omaavaa työ-
sopimussuhteista hoitajaa. Tarkoitukseen saa-
tiin käyttää 7 038 mk määrärahaa ylittä-
mättä (10.8. 2156 §). 

Riistavuoren vanhainkotiin oli päätetty 
perustaa 11 hoitopaikkaa käsittävä väliai-
kainen vanhainkotiosasto. Kaupunginhalli-
tus hyväksyi hoivakotiosaston pohjakerrok-
sen muuttamisesta vanhainkotiosastoksi teh-
dyt muutospiirustukset, jotka sosiaaliminis-
teriö vahvisti 2.3. ja hyväksyi alunperin 
toimistotiloiksi suunnitellut huonetilat muu-
tostöiden jälkeen käytettäviksi esitettyyn 
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tarkoitukseen toistaiseksi, kauintaan kui-
tenkin v:n 1971 loppuun (19.1. 182 §, 16.3. 
852 §). 

Riista vuoren vanhainkotiin päätettiin 
hankkia Salora Boston -merkkinen 23":n 
tele visio vastaanotin. Tarkoitukseen saatiin 
käyttää enintään 826 mk (yjsto 8.8. 6574 §). 

Suursuon vanhainkotiin päätettiin palkata 
jäljempänä mainitut viranhaltijat: ajaksi 
1.4.—31.12. puolipäivät oimisen apulaisyli-
hoitajan sijasta kokopäivätoiminen tp. apu-
laisylihoitaja 18. pl:n mukaisin palkkaeduin 
(9.3. 768 §); ajaksi 1.3.—31.12. tp. apulais-
osastonhoitaja 14. pl:n mukaisin palkkaeduin 
(26.1. 297 §); ajaksi 1.5.—31.12. laboratorio-
hoitaja ja kolme tp. sairaanhoitajaa 13. pl:n 
ja 18 tp. hoitajaa 10. pl:n mukaisilla palkka-
eduilla sekä työsopimussuhteinen taloushar-
joittelija (9.3. 777 §, yjsto 7.3. 5501 §) ja 
ajaksi 1.9.—31.12. työsopimussuhteinen puo-
lipäivätoiminen kävelyttäjä. Lisäksi olisi 
tutkittava, voitaisiinko Koskelan sairasko-
din keittiöhenkilökunnasta siirtää tarpeelli-
nen osa Suursuon vanhainkotiin (10.8. 2158 
§). Vuoden 1968 talousarvioehtukseen pää-
tettiin merkitä määräraha kolmen 10. 
pl:aan kuuluvan tp. hoitajan palkkaamiseksi 
Suursuon vanhainkotiin ja jättää vastaava 
määräraha merkitsemättä Koskelan sairas-
kodin kohdalle (28.9. 2619 §, 12.10. 2763 §). 

Huoltolautakuntaa kehotettiin 31.8.1968 
mennessä antamaan yksityiskohtainen se-
lostus kaupunginhallitukselle Suursuon päi-
väkotitoiminnasta saaduista kokemuksista 
sekä samalla tekemään esitys hoitomaksu-
taksan vahvistamisesta vanhusten päiväko-
tien osalta (14.6. 1853 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti kuvataidetoi-
mikunnan yhteistoiminnassa rakennusviras-
ton kanssa toimeenpanemaan jäljempänä 
mainitun kilpailuohjelman mukaisen kilpai-
lun keraamisen seinäreliefin suunnittelemi-
seksi Suursuon vanhainkodin eteishallin sei-
nälle. Palkinnot ja kilpailutöiden lunastami-
sesta aiheutuvat menot samoin kuin kilpai-
lun toimittamisesta aiheutuvat muut kustan-

nukset suoritettaisiin yleisten töiden lauta-
kunnan toimesta Suursuon vanhainkodin 
rakentamiseen varatuista määrärahoista. 

Kilpailusäännöt 

Helsingin kaupungin kuvataidetoimikunta 
kutsuu täten Suomen taiteilijoita osallistu-
maan kilpailuun, jonka tarkoituksena on 
keraamisen seinäreliefiin hankkiminen Hel-
singin kaupungissa olevan Suursuon vanhain-
kodin eteishalliin. 

Teoksen aihe samoin kuin teoksen koko ja 
lähempi sijoittelu mainittuun paikkaan on 
tekijöiden vapaasti harkittavissa. 

Kilpailuehdotuksiin tulee sisältyä poltettu 
yksityiskohta mittakaavassa 1:1 kooltaan 
vähintään % m2 (noin 0.5 m X 0.5 m) ja 
paperille tehty luonnos koko sommitelmasta 
mittakaavassa 1:5 sekä kirjallinen selostus 
valmistus- ja kiinnitystavasta sekä kustan-
nusarvio, josta käyvät ilmi erikseen materiaa-
likustannukset ja taiteilijapalkkio. 

Lähempiä tietoja reliefin sijoituspaikasta 
ja seinän rakennepiirustukset on saatavana 
talouspäällikkö Mikonsaarelta, os. Suursuon 
vanhainkoti, Suursuonlaita 1. 

Jos tarpeellinen määrä kilpailuehdot täyt-
täviä ehdotuksia saapuu, jaetaan seuraavat 
palkinnot: I palkinto 3 500 mk, II palkinto 
2 000 mk, I I I palkinto 1 000 mk. Lisäksi voi 
palkintolautakunta lunastaa kaksi kilpailu-
työtä ä 600 mk. Palkintolautakunnalla on 
yksimielisellä päätöksellä oikeus jakaa pal-
kintosumma toisinkin. 

Palkintolautakunta ratkaisee kysymyksen 
siitä, mikä palkituista tai lunastetuista teok-
sista mahdollisesti toteutetaan. 

Palkitut ja lunastetut ehdotukset jäävät 
kaupungin omaisuudeksi. Palkitsemattomat 
ehdotukset on noudettava pois viimeistään 
kahden viikon kuluessa siitä, kun palkinto-
lautakunnan päätös on julkaistu (7.12. 
3357 §). 

15 — Hels. kaup. kunnallishallinto 1967 225 



2. Kaupunginhall i tus 

Suursuon vanhainkotiin päätettiin hank-
kia enintään 11 980 mk maksava käsinoh-
jattava Hasler-merkkinen henkilöhakulait-
teisto (yjsto 20.6. 6310 §, 15.8. 6616 §); 
kahdeksan 25":n Salora Bristol -merkkistä 
vastaanotinta, käyttäen tarkoitukseen 6 366 
mk (yjsto 20.6. 6311 §) ja enintään 4 590 
mk:n hintainen Bell & Howell Filmosound 
643 -merkkinen 16 mm:n elokuvakone lisä-
laitteineen (yjsto 12.12. 7513 §). 

Pihlajamäen vanhusten asuintaloon 1.1.1968 
lukien palkattavaksi ehdotettu 19. pl:n 
asuintalon hoitajan tp. virka ja 11. pl:n 
asuintalon apulaishoitajan virka päätettiin 
jo ennen v:n 1968 talousarvion vahvistamis-
ta julistaa haettavaksi (1.11. 2984 §). 

Pohjois-Haagan vanhusten asuintalon ra-
kennustöihin päätettiin käyttää Pukinmäen 
vanhusten asuintaloa varten v:n 1967 talous-
arvioon merkitty 500 000 mk:n määräraha 
(16.11. 3118 §). 

Myllypuron sairaskodin perustamissuun-
nitelma, toiminnallinen periaateohjelma, huo-
netilaohjelma ja luonnospiirustukset lähe-
tettiin sosiaaliministeriölle alustavaa tarkas-
tusta varten. Kiinteistölautakuntaa keho-
tettiin tekemään viipymättä esitys tontin 
varaamisesta Myllypuron alueelta sairas-
kodin henkilökunnan asuinrakennuksen ra-
kentamista varten. Sosiaaliministeriö oli 
24.4. ilmoittanut hyväksyvänsä sairaskodin 
perustamissuunnitelman. Myöhemmin kau-
punginhallitus hyväksyi arkkitehtien Erkki 
Helamaan ja Veijo Martikaisen laatimat, 
30.6. päivätyt sairaskodin pääpiirustukset 
ja rakennusselityksen. Yleisten töiden lauta-
kuntaa kehotettiin yksityiskohtaisia työ-
piirustuksia laadittaessa ottamaan huomioon 
palolaitoksen tekemät huomautukset ja mah-
dollisuuksien mukaan myös huoltolautakun-
nan esittämät toivomukset. Lääkintöhallitus 
oli 30.6. ilmoittanut, ettei sillä sairaanhoi-
dolliselta kannalta ollut huomauttamista pe-
rustamissuunnitelman suhteen. Sosiaalimi-
nisteriö vahvisti 14.9. em. pääpiirustukset ja 
laitoksen hoitopaikkaluvun 220:ksi, siten 

että II—IV kerroksessa kussakin on yksi 44 
hoitopaikkaa käsittävä osasto. Rakennus-
tarkastusvirasto oli 27.9. esittänyt pääpiirus-
tusten johdosta eräitä huomautuksia, minkä 
johdosta niihin oli 5.10. tehty muutoksia 
mm. suunnittelemalla rakennukseen liikunta-
kyvyttömiä potilaita varten 170 m2:n suurui-
nen B-väestönsuoja. Muutokset eivät vai-
kuttaneet sairaskodin toimintaan eivätkä 
hoito-osastojen tilojen käyttöön. Kaupungin-
hallitus hyväksyi 30.6. päivätyt sairaskodin 
pääpiirustukset niihin 5.10. ja 30.10. tehtyine 
muutoksineen. Sosiaaliministeriölle ja lää-
kintöhallitukselle tehtiin esitys muutettujen 
pääpiirustusten vahvistamisesta (30.3. 943 
§, 1.6. 1674 §, 31.8. 2397 §, 28.9. 2653 §, 
30.11. 3284 §). 

Tonttien ja alueiden varaaminen vanhain-
kotien, huolto- ja hoitokotien sekä asuintalojen 
rakentamista varten, ks. kiinteistöt s. 301. 

Tervalammen työlaitoksen apul. joht. Arvo 
Laukakselle myönnettiin erivapaus Helsin-
gin kaupungin viranhaltijain kielitaitosään-
nön I I I kielitaitoluokan mukaisen todistuk-
sen esittämisestä ruotsin kielen suullisen ja 
kirjallisen taidon osalta laitoksen 29. pl:n 
työlaitoksen johtajan virkaa haettaessa (26.1. 
301 §). 

Tervalammen työlaitoksen käytettävissä 
olevien määrärahojen puitteissa päätettiin 
laitokseen hankkia 16 805 mk:n hintainen 
Ford 5000 Super Major -merkkinen traktori 
sekä laitoksen sikalaan lämminilmakehitin 
(yjsto 10.10. 7018 §, 24.10. 7120 §). 

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa v. 
1962 asettamansa Tervalammen työlaitok-
sen rakennustoimikunnan 1.10. lukien. Lai-
toksen johtajaa kehotettiin yhteistoiminnassa 
työlaitoksen johtokunnan kanssa huolehti-
maan työlaitoksen sellaisten uudisrakennus-, 
kunnossapito- ja perusparannustöiden, joiden 
kustannusarvio on enintään 150 000 mk, 
suunnittelusta sekä niiden toteuttamisesta ja 
valvonnasta, mikäli jonkun erityisen koh-
teen osalta sanotunlaista työtä huoltolauta-
kunnan mielestä ei ole annettava yleisten 
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töiden lautakunnan tehtäväksi. Yleisten töi-
den lautakuntaa kehotettiin tarvittaessa, 
mikäli huoltolautakunta tekee sille asiaa 
koskevan esityksen, nimeämään pysyvä 
asiantuntija laitoksen johtokuntaan ko. ra-
kennusasioiden käsittelemistä varten ja ra-
kennusvirastoa tarvittaessa muullakin ta-
voin antamaan asiantuntija-apua rakennus-
töiden toteuttamisessa ja valvonnassa (14.9. 
2532 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Arkkiteh-
tuuritoimisto Salmio-Toiviainen & Toiviai-
sen laatimat Tervalammen työlaitoksen 
uuden osastorakennuksen ja uuden alueläm-
pökeskuksen rakentamista sekä vanhan osas-
torakennuksen ja ruokalarakennuksen laa-
jentamista koskevat pääpiirustukset. Pää-
piirustukset, rakennusselitys ja kustannus-
arviot päätettiin lähettää sosiaaliministeriöl-
le piirustusten ja hoitopaikkaluvun vahvis-
tamista varten esityksin, että valtioneuvosto 
hyväksyisi uudistöitä koskevan perustamis-
ohjelman ja että rakennustöitä varten myön-
nettäisiin huoltoapulain mukainen valtion-
apu. Sosiaaliministeriö vahvisti 15.6. entisen 
osastorakennuksen sekä ruokalarakennuksen 
laajentamista ja muuttamista koskevat pää-
piirustukset. Hoitopaikkaluvuksi vahvistet-
tiin 78 entisen 64:n sijasta. Vielä ministeriö 
vahvisti uuden osastorakennuksen piirustuk-
set ja sen hoitopaikkaluvuksi 102 sekä uuden 
aluelämpökeskuksen pääpiirustukset. Hy-
väksyminen ei edellyttänyt valtionavustuk-
sen saamista. Kaupunginhallitus kehotti 
yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan 
siitä, että Tervalammen työlaitoksen uudis-
rakennustyöt aloitetaan vasta sen jälkeen, 
kun valtioneuvosto on hyväksynyt niitä 
koskevan perustamissuunnitelman ja val-
tionavun myöntämistä koskevan asian. Töi-
den suorittamisessa on noudatettava 25.5. 
valtionavustusten ja lainojen työllisyyseh-
doista annetun valtioneuvoston päätöksen 
määräyksiä (25.5. 1582 §, 29.6. 2010 §). 
Sosiaaliministeriö ilmoitti sittemmin, että 
valtioneuvosto oli 14.12. hyväksynyt raken-

nustöitä koskevan perustamisohjelman siten, 
että uuden asuntolarakennuksen rakenta-
miseen ja vanhan osastorakennuksen laajen-
tamis- ja muutostöihin myönnetään valtion-
apua 850 000 mk sekä uuden aluelämpö-
keskuksen rakentamiseen muilta kuin kasvi-
huoneen tarvitseman lämmön osalta 61 500 
mk sillä edellytyksellä, että valtionavun 
myöntämiseen tarvittava määräraha ote-
taan v:n 1968 tulo- ja menoarvioon. Yleis-
ten töiden lautakuntaa kehotettiin yhteis-
toiminnassa huoltolautakunnan kanssa ryh-
tymään toimenpiteisiin rakennustöiden aloit-
tamiseksi viipymättä sen jälkeen, kun mi-
nisteriö on antanut yksityiskohtaisen pää-
töksen valtionavun ehdoista. Ministeriölle 
päätettiin ehdottaa, että rakennustyöt saa-
taisiin valtionavustusten työllisyysehdoista 
29.5. annetun päätöksen määräyksistä poi-
keten aloittaa viipymättä v:n 1968 alussa 
(28.12. 3567 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Maatalous-
seurojen Keskusliiton laatimat työlaitoksen 
navetan muuttamista emakko- ja porsitus-
sikalaksi ynnä eräitä muutostöitä koskevat 
pääpiirustukset huoltolautakunnan muutos-
ehdotuksen mukaisina. Muutospiirustukset 
rakennusselityksineen ja kustannusarvioi-
neen päätettiin lähettää sosiaaliministeriön 
hyväksyttäviksi esityksin, että sosiaaliminis-
teriö myöntäisi 225 000 mk:aan nousevien 
muutostöiden osalta huoltoapulain mukaisen 
valtionavun (30.3. 984 §). 

Työlaitosten Keskusliitolle päätettiin suo-
rittaa 1 100 mk:n suuruinen kertomusvuoden 
jäsenmaksu (yjsto 10.1. 5112 §). 

Helsingin A-klinikka oli esittänyt, että 
kaupunki korvaisi klinikalle maksamatta 
jääneet hoitomaksut. Kaupunginhallitus 
päätti tällä kertaa oikeuttaa huoltolautakun-
nan poikkeuksellisesti suorittamaan ao. mää-
rärahoista niitä ylittämättä Helsingin A-
klinikalle sen huoltovirastolle kuukausittain 
toimitettavien laskujen perusteella lisäavus-
tuksena kertomusvuoden toimintaa varten 
enintään 10 mk/kk kunkin klinikalla hoitoa 
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saaneen sellaisen helsinkiläisen osalta, joka 
on jä t tänyt hoitomaksunsa suorittamatta. 
A-klinikkasäätiön ja Helsingin A-klinikan 
avustamisen periaatteiden mahdollinen tar-
kistaminen päätettiin ottaa erikseen harkit-
tavaksi (9.11. 3061 §). 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiölle pää-
tettiin kaupunginvaltuuston v. 1954 teke-
män päätöksen mukaisena korkoerotuksena 
suorittaa 16 885 mk (4.1. 31 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus oikeutti 
huoltolautakunnan yksityisten vanhainko-
tien tukemiseen varatuista määrärahoista 
avustuksia vuosittain myönnettäessä suo-
rittamaan kulloinkin tarkoitukseen osoitetun 
määrärahan puitteissa Kuurojen Huoltokoti-
säätiön ylläpitämälle Ävikin huolto- ja van-
hainkodille avustusta Helsingissä henkikir-
joitettuina olevien vanhusten ohella myös 
niiden itsemaksavien vanhusten osalta, jotka 
ovat siirtyneet sanottuun vanhainkotiin suo-
raan Helsingin kaupungista sillä edellytyk-
sellä, että nämä siirtymä vuotena ja sitä 
edeltäneinä kahtena vuotena ovat olleet 
henkikirjoitettuja Helsingissä (14.12. 3427 §). 

Sokeain Ystävät yhdistykselle päätettiin 
suorittaa F. J . von Beckerin rahasto -nimi-
sen lahjoitusrahaston v:n 1966 korkovaroista 
n. 80 % eli 2 200 mk. Avustus suoritetaan 
vuosineljänneksittäin siten, että kahden en-
simmäisen neljänneksen osuus 1 100 mk 
maksetaan välittömästi (yjsto 23.5. 6078 §). 

Majoitustilojen järjestämiseksi rappioalko-
holisteille päätettiin Suoja-Pirtti yhdistyk-
selle myöntää 25 000 mk:n avustus varasto-
rakennuksessa Lauttasaarenkatu 1 suori-
tettavien muutostöiden rahoittamista var-
ten (30.11. 3286 §). 

Anna Sara Arosinin lahjoitusrahaston kor-
kovaroista jaettiin kaksi 65 mk:n ja yksi 
70 mk:n suuruinen avustus. Käyttämättä 
jääneet korkovarat, 42.74 mk, liitettiin ra-
haston pääomaan (23.11. 3203 §). 

Helga ja Oskar Durchmanin lahjoitusra-
haston korkovaroista myönnettiin neljä 65 
mk:n ja yksi 40 mk:n suuruinen avustus. 

Jäännös, 72 mk, liitettiin rahaston pääomaan 
(23.11. 3204 §). 

Ninni ja Rosina Forstenin lahjoitusrahas-
ton korkovaroista myönnettiin seitsemän 
65 mk:n ja yksi 35 mk:n avustus. Jäännös 
8.04 mk siirrettiin seuraavana vuonna jaet-
tavaksi (23.11. 3205 §). 

Alma Liljebladin lahjoitusrahaston korko-
varoista myönnettiin yksi 25 mk:n, yksi 
30 mk:n, 137 65 mk:n ja kahdeksan 130 
mk:n suuruista avustusta eli yht. 10 000 mk. 
Käyttämättä jäävät korkovarat 4 446.37 mk 
liitettiin rahaston pääomaan (23.11. 3209 §). 

Alma Maria Lindbergin lahjoitusrahaston 
korkovaroista myönnettiin yksi 70 mk:n ja 
kaksi 65 mk:n suuruista avustusta. Jäännös 
4.41 mk liitettiin rahaston pääomaan (23.11. 
3206 §). 

Anna ja J . A. Nordströmin rahaston korko-
varoista myönnettiin yksi 70 mk:n suuruinen 
avustus. Korkovarojen jäännös, 3.85 mk, siir-
rettiin rahaston pääomaan (23.11. 3208 §). 

Alma Uhlenin rahaston korkovaroista 
myönnettiin kolme 70 mk:n ja kuusi 65 mk:n 
suuruista avustusta. Käyttämättä jääneet 
korkovarat, 7.86 mk, siirrettiin rahaston pää-
omaan (23.11. 3207 §). 

Kunnollisen palvelusväen palkitsemisra-
haston ja Alexandra Kiseleffin rahaston kor-
kovarat v:lta 1966 liitettiin rahastojen pää-
omaan (22.3. 911, 912 §). 

Huoltolautakuntaa kehotettiin myymään 
Anna Kuitusen kuolinpesälle kuuluvan osa-
kehuoneiston hallintaan oikeuttavat osak-
keet julkisella huutokaupalla eniten tarjoa-
valle (1.6. 1637 §). 

Lastensuojelutoimi 

Lastensuojelukomitean osamietinnöstä n:o 
III annettava lausunto. Sosiaaliministeriö oli 
23.11.1966 lähettänyt lastensuojelulautakun-
nalle mainitun mietinnön ja kehottanut lauta-
kuntaa antamaan siitä lausuntonsa. Lausun-
not pyydettiin myös lastensuojelu viraston 
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johtavilta viranhaltijoilta. Lautakunta esitti 
mm. seuraavaa: maassamme ei ole yhtenäistä 
lapsia ja nuorisoa koskevaa lainsäädäntöä, 
mikä ilmenee esim. siinä, että lasten ja 
nuorten ikäraja on erilainen eri laeissa. Tä-
män vuoksi olisi ikärajoja koskevat määräyk-
set tarkistettava yhtenäisiksi. Edelleen lauta-
kunta totesi, että sosiaalihuollon ja lääkintä-
huollon keskushallinnot olivat parhaillaan 
uudistettavana. Vaikka keskitetyn organi-
saation puute vaikuttaa sekä lastensuojelun 
että lääkintähuollon toteuttamiseen, olisi 
jäätävä odottamaan organisaation uudistuk-
sen vaikutusta näihin työmuotoihin. Vastaan-
ottokotien koulutoiminnan ja opettajien 
aseman suhteen oli jatkuvasti ilmennyt epä-
selvyyksiä. Tämän vuoksi olisi ministeriön 
huomiota kiinnitettävä siihen, että komitean 
esitys tältä osin ei vastannut opettajien eikä 
kaupungin kansakoulujen tarkastajan näke-
myksiä. Kaupunginhallitus päätti lähettää 
ministeriölle lautakunnan antaman lausun-
non liitteineen ja samalla ilmoittaa, ettei 
kaupunginhallituksella ollut muuta huomau-
tettavaa mietinnön eikä myöskään lasten-
suojelulautakunnan lausunnon osalta kuin 
että annettaessa uusia säännöksiä suojelu-
kasvatuslaitoksista olisi vielä harkittava 
ehdotettuja selvempien säännösten antamista 
vastaanottokotien toimesta annettujen kou-
lutodistusten pätevyydestä, opetusohjelmien 
vahvistamisesta samoin kuin opettajien va-
linnasta ja asemasta (6.4. 1042 §). 

Lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten uuden 
hoitomaksutaksan voimaantulo aika. Kaupun-
ginhallitus päätti, että sosiaaliministeriön 
20.12.1966 antamilla kahdella eri päätöksellä 
vahvistettuja lastensuojelulautakunnan alais-
ten lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten hoito-
maksutaksoja sovelletaan 1.1. lukien (4.1. 
72 §). 

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustan-
nusindeksiin 16.12.1966 annetun lain (660/ 
65) toimeenpano määrättiin lain voimaantu-
lon ajankohdasta eli 1.1.1967 lukien lasten-
suojelulautakunnan tehtäväksi (4.1. 75 §). 

Lastensuojelulautakunnan hallintoon pää-
tettiin siirtää korttelissa n:o 38064 (Pukin-
mäentie 4) oleva lastenkotitontti n:o 2, pää-
oma-arvo 250 500 mk (16.2. 523 §). 

Lastensuojeluviraston avoinna olevaan 30. 
pl:n lastenvalvojan virkaan valittiin varat. 
Louhi Valli tavanmukaisilla ehdoilla. Vaali 
alistettiin raastuvanoikeuden hyväksyttäväk-
si (21.12. 3506 §, yjsto 3.10. 6955 §). 

Kaupunginhallitus myönsi anomuksesta 
varat. Aili Koskenkylälle eron lastenvalvo-
jan virasta 15.12. lukien (28.9. 2650 §). 

Hengityshalvauspotilaat-yhdistyksen aika-
naan Koskelan sairaskodille lahjoittama pyö-
rätuoli päätettiin korvauksetta luovuttaa 
lastensuojeluviraston käyttöön (yjsto 21.2. 
5415 §). 

Lasten- ja nuorisonhuoltolaitokset. Kaupun-
ginhallitus kehotti asuntotuotantokomiteaa 
Laajasalon eteläisen asuntoalueen rakennus-
suunnitelmaa laatiessaan ottamaan huo-
mioon lastensuojelulautakunnan käyttöön 
luovutettavien, n. 14 hoitopaikkaa käsittä-
vän nuorisokodin tarvitsemien huonetilojen 
rakentamisen ja suunnittelemaan tilat yh-
teistoiminnassa lastensuojeluviraston kanssa. 
Samaten olisi vastaisuudessa uusia rakennus-
suunnitelmia laadittaessa tutkittava mah-
dollisuuksia uusien nuorisokotien perustami-
seen asuinrakennusten yhteyteen (8.6. 
1766 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
yhteistoiminnassa lastensuojeluviraston kans-
sa 1) viipymättä ryhtymään toimenpiteisiin 
Oulunkylän tontille n:o 28073/1 (Norrtäljen-
tie 5) suunniteltavan, 32 hoitopaikkaa käsit-
tävän erityislastenkodin samoin kuin Oulun-
kylän tontille n:o 28144/1 (Pikalähetintie 15) 
suunniteltavan, 18 hoitopaikkaa käsittävän 
nuorten työkodin luonnospiirustusten ja 
kustannusarvioiden laatimiseksi siten, että 
tarvittaessa voitaisiin rakennustyöt aloittaa 
v:n 1968 loppupuolella sekä 2) laatimaan 
alustavat luonnokset yksityiskohtaisine huo-
netilaohjelmineen ja kustannusarvioineen 
Malmin tonteille n:o 38162/1 ja 38152/1, 
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Käpylän tontille n:o 984/2 ja Pakilan ton-
teille nro 34032/4, 9 ja 16 suunniteltavista, 
lastensuojelulautakunnan esityksen mukai-
sista lasten- ja nuorisonhuoltolaitoksista si-
ten, että näiden suunnitelmien edelleenke-
hittämisestä voitaisiin tehdä päätös ennen 
v:n 1968 loppua (8.6. 1768 §). 

Sofianlehdon vastaanottokoti. Mielisairaan-
h o i t a j a t Liiton anottua vastaanottokodin 
neljän tp. lastenhoitajan palkkauksen tar-
kistamista kaupunginhallitus oikeutti las-
tensuojelulautakunnan palkkaamaan tarkoi-
tukseen myönnettyjen määrärahojen puit-
teissa vastaanottokodin vajaamielisosastoille 
ajaksi 1.7.—31.12. kertomusvuoden talous-
arvion liitteeseen n:o 1 merkittyjen neljän 
uuden tilapäisen 9. pl:aan kuuluvan lasten-
hoitajan sijasta neljä tp. hoitajaa 10. pl:n 
mukaisin palkkaeduin siten, että takautu-
vasti kertomusvuoden alusta lukien suori-
tettaisiin niille neljälle vs. tilapäiselle las-
tenhoitajalle, jotka kaupunginvaltuuston 
22.1.1964 tekemän päätöksen perusteella 
olivat aikaisemmin vs. tilapäisinä hoitajina 
saaneet 10. pl:n mukaiset palkkaedut, pal-
kanlisänä kertomusvuonna jo nostamiinsa 
palkkoihin 10. ja 9. pl:n mukaisten palkko-
jen erotus (22.3. 913 §, 14.6. 1880 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelu-
lautakunnan käyttämään eräitä kertomus-
vuoden talousarvioon merkittyjä Sofianleh-
don vastaanottokodin kunnostamiseen mer-
kittyjä siirtomäärärahoja (23.2. 616 §). 

Outamon vastaanottokodin käyttömenoja 
varten kaupunginhallitus myönsi 129 000 mk 
ja 36 000 mk irtaimiston perushankintoja var-
ten. Kaupunginhallitus oikeutti lastensuoje-
lulautakunnan palkkaamaan vastaanotto-
kotiin lisähenkilökunnaksi 1.4.—31.12. väli-
seksi ajaksi erityisluokan opettajan pätevyy-
den omaavan tp. apulaisjohtajan 23. pl:n 
mukaisin palkkaeduin siten, että hänen 
opetusvelvollisuutensa vastaanottokodin kou-
lussa on 12 viikkotuntia ja tp. vastaavan 
ohjaajan 14. pl:n, neljä tp. ohjaajaa 12. 
pl:n ja kaksi tp. hoitajaa 10. pl:n mukaisin 

palkkaeduin ja muutti 1.4. alkaen vastaan-
ottokodin 26. pl:n psykologin (apulaisjohta-
jan) tp. viran nimikkeen tp. psykologiksi 
sekä vapautti ao. viranhaltijan psykologin 
tehtävistä Vastaanottokoti Lemmilässä. 
Avoimeksi tuleva 9. pl:n talonmies-kaitsijan 
virka päätettiin toistaiseksi jättää vakinai-
sesti täyt tämät tä (16.3. 812 §). 

Outamon vastaanottokotiin päätettiin 
hankkia kaksi Salora Boston 14 -merkkistä 
televisiovastaanotinta yhteishinnaltaan enin-
tään 1 639 mk (yjsto 14.3. 5552 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennus-
osaston laatimat vastaanottokodin sauna-
ja pesularakennuksen luonnospiirustukset 
sekä rakennustapaselostuksen (26.10. 2911 §). 

Outamon vastaanottokodin halkovaja ja 
tulipalossa tuhoutunut sauna päätettiin pur-
kaa (yjsto 31.1. 5267 §, 23.5. 6076 §). 

Vastaanottokoti Lemmitä. Kaupunginhalli-
tus oikeutti lastensuojelulautakunnan käyt-
tämään eräitä vastaanottokodin perusparan-
nus- ja rakennustöitä varten kertomusvuoden 
talousarvioon merkittyjä siirtomäärärahoja 
(23.2. 616 §). Laitoksen perusparannustöiden 
toteuttamista selvitettäessä oli myöhemmin 
käynyt ilmi, etteivät laitoksen toiminnalliset 
puutteellisuudet ja vaikeudet olleet poistet-
tavissa em. perusparannustöiden avulla, vaan 
että uusien majoitus- ja toimintatilojen ra-
kentaminen olisi välttämätöntä. Tämän 
vuoksi lautakunta ilmoitti luopuvansa Vas-
taanottokoti Lemmilän osalta suunnitelluista 
uudisrakennus- ja perusparannustöistä ja 
ehdotti kiireellisiin toimenpiteisiin ryhtymis-
tä 20—25 hoitopaikkaa käsittävän poikien 
suoj elukasvatuksellisen vastaanottokodin 
rakentamiseksi. Kaupunginhallitus päätti 
merkitä lastensuojelulautakunnan ilmoituk-
sen tiedoksi jä lähettää jäljennöksen lauta-
kunnan lausunnosta ja Lohjan kunnan Vaa-
nilan kylässä sijaitsevaa erästä tilaa koske-
van myyntitarjouksen kiinteistölautakunnal-
le lausuntoa varten. Lisäksi kaupunginhalli-
tus kehotti lastensuojelulautakuntaa yhteis-
toiminnassa rakennusviraston ja kiinteistö-
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viraston kanssa suorittamaan tutkimuksen 
ja sen perusteella laatimaan kokonaisselvi-
tyksen a) Vastaanottokoti Lemmilän sellais-
ten uudisrakennus-, perusparannus- ja pe-
ruskorjaustöiden suorittamisen kustannuk-
sista, että laitos voisi toimia vastaanotto-
kotina vielä 10—15 vuotta ja b) suunnitel-
man alustavine kustannusarvioineen uuden 
20—25 hoitopaikkaa käsittävän laitoksen 
rakentamisesta maa-alueen hankinta- ym. 
kustannuksineen Vastaanottokoti Lemmilän 
tilalle (5.10. 2714 §). 

Naulakallion vastaanottokodin 21. pl:n tila-
päinen opettajan virka päätettiin siirtää 22. 
pl:aan 1.1. lukien (1.6. 1637 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelu-
lautakunnan käyttämään v:n 1967 talous-
arvioon merkittyä siirtomäärärahaa vastaan-
ottokodin D-osaston lämmityksen muutta-
miseksi öljykäyttöiseksi (23.2. 616 §). 

Tontin varaaminen Hyvösen lastenkotia 
varten3 ks. kiinteistöt s. 302. 

Riihenkulman lastenkoti. Merkittiin tie-
doksi, että sosiaaliministeriö oli hyväksynyt 
1.2. lukien Riihenkulman lastenkodin erityis-
lastenkodiksi sellaisia sielullisesti häiriinty-
neitä leikki- ja kouluikäisiä lapsia varten, 
jotka ovat pitkäaikaisen laitoshoidon tar-
peessa (20.4. 1179 §). 

Lastenkotiin päätettiin hankkia Salora 
Boston 14 -merkkinen, enintään 819 mk:n 
hintainen televisiovastaanotin kalustonhan-
kintamäärärahoja käyttäen (yjsto 5.9. 
6728 §). 

Perhekodin toiminnasta ajalta 1.5.—31.12. 
aiheutuvien käyttökustannusten suoritta-
mista varten kaupunginhallitus myönsi 
38 000 mk sekä 12 000 mk laitoksen irtai-
miston perushankintoja ja 59 400 mk vält-
tämättömien muutostöiden suorittamista 
varten. Näiden määrärahojen puitteissa saa-
tiin Perhekotiin palkata 1.5. lähtien tp. joh-
ta ja 17. pl:n mukaisin palkkaeduin, siten 
ettei hänellä olisi kaupunginhallituksen v. 
1965 tekemässä päätöksessä tarkoitettua 
oikeutta lisä- eikä ylityökorvaukseen. Lai-

toksen tarkistettu kustannusarvio lähetettiin 
sosiaaliministeriölle esityksin, että valtion-
apuasiaa käsiteltäessä Perhekodin muutos-
ja korjaustöiden kustannukset otettaisiin 
huomioon 59 400 mk:n suuruisina (16.3. 
812 §, 1.6. 1680 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö 
oli vahvistanut 17.7. kaupunginhallituksen 
20.4. hyväksymät Perhekodin piirustukset 
sillä ehdolla, että Suomen Palosuojeluyhdis-
tyksen esittämät muutokset ja korjaukset 
toteutetaan. Hoitopaikkaluvuksi vahvistet-
tiin 6 (20.4. 1178 §, 10.8. 2160 §). Laitoksen 
perustamiskustannuksia varten ministeriö oli 
myöntänyt 5 000 mk:n suuruisen valtion-
avun (14.12. 3426 §). 

Perhekotiin päätettiin hankkia enintään 
830 mk:n hintainen Salora Boston -merkki-
nen televisiovastaanotin (yjsto 12.12. 7514 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö 
oli 7.7. hyväksynyt Töölön, Kaarelan, Tai-
vallahden ja Koskentuvan nuorisokodit las-
tenkotien valtionavusta annetun lain 2 §:n 
5) kohdan tarkoittamiksi erityislastenko-
deiksi kertomusvuoden alusta lukien. Nuo-
risokotien hoitopaikkaluvut jäivät ennalleen 
(2.2. 398 §, 10.8. 2154 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennus-
osaston laatimat Metsäkummun hoitokodin 
pääpiirustukset ja kustannusarvion, jotka 
lähetettiin sosiaaliministeriön vahvistetta-
viksi esityksin, että hoitokodin rakentamista 
varten myönnettäisiin lastenkotien valtion-
avusta annetun lain mukainen valtionapu. 
Rakennustyön toteuttamisen yhteydessä oli-
si otettava huomioon Suomen Palosuojelu-
yhdistyksen 6.4. tekemät huomautukset. 
Sosiaaliministeriö oli 25.5. vahvistanut pii-
rustukset ja samalla vahvistanut uuden lai-
toksen hoitopaikkaluvuksi 24 (11.5. 1406 §, 
14.6. 1883 §). Rakennuskustannuksiin minis-
teriö myönsi 17.11. yht. 25 000 mk:n suurui-
sen valtionavun (14.12. 3426 §). 

Lastensuojelulautakunnan ilmoituksen mu-
kaan suoritettiin palolaitoksen toimesta 6.11. 
tarkastus Metsäkummun hoitokodin käy-
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tössä Mikkolantie 11 olevissa rakennuksissa, 
jolloin todettiin, ettei hoitokodin toimintaa 
voitu jatkaa näissä rakennuksissa. Lauta-
kunnan esityksestä kaupunginhallitus päätti, 
1) että Metsäkummun hoitokodin toiminta 
Mikkolantie 11 sijaitsevassa kiinteistössä 
lopetetaan 30.11. ja siirretään väliaikaisesti 
Oppilaskoti Toivolan yhteyteen, 2) ilmoit-
taa sosiaaliministeriölle Metsäkummun hoi-
tokodin toiminnan muuttumisesta esityk-
sin, että ministeriö hyväksyisi hoitokodin 
toiminnan jatkamisen väliaikaisesti 12 hoi-
topaikkaa käsittävänä erityislastenkotina Op-
pilaskoti Toivolan yhteydessä sekä 3) mää-
rätä Metsäkummun hoitokodin tontin Mik-
kolantie 11 tontilla olevine rakennuksineen 
ilman pääoma-arvoa 1.12.1967 lukien edel-
leenkin lastensuojelulautakunnan hallintoon, 
kuitenkin siten, että tontilla olevat raken-
nukset luovutetaan 1.12.1967 lukien toistai-
seksi, tässä vaiheessa kauintaan 31.5.1968 
saakka huoltolautakunnan käyttöön luovu-
tettaviksi vuokralle Helsingin uudet asunto-
lat Oy:lle yksinäisten miesten asuntolatar-
koituksiin käytettäviksi seuraavin ehdoin: 

a) että yhtiön toimesta ja kustannuksella 
suoritetaan sanotuissa rakennuksissa palo-, 
terveydenhoito- ja poliisiviranomaisten vaa-
timat välttämättömät korjaus- ja muutos-
työt, 

b) että käyttösopimus päättyy ilman irti-
sanomista 31.5.1968 ja että yhtiö sitoutuu 
olemaan vaatimatta kaupungilta korvausta 
tai avustusta edellä a) kohdassa tarkoitettu-
jen kustannusten osalta, 

c) että yhtiö omalla kustannuksellaan huo-
lehtii rakennusten ja tonttialueen kunnossa-
pidosta sekä asuntolan ylläpidosta, 

d) että asuntolaan otetaan huoltoviraston 
kanssa sovittavien periaatteiden mukaisesti 
vain Helsingistä kotoisin olevia yksinäisiä 
miehiä, 

e) että asukkailta perittävä vuorokausi-
maksu, jonka suuruus on alistettava huolto-
lautakunnan ao. jaoston hyväksyttäväksi, 
pidetään kohtuullisena, 

f) että yhtiö sitoutuu käyttöoikeuden päät-
tyessä korvauksetta jättämään paikoilleen 
muutos- ja korjaustöiden yhteydessä asen-
tamansa kiinteät laitteet ja muut kiinteis-
töön kuuluvat osat sekä 

g) että muilta osin noudatetaan huolto-
lautakunnan toimesta mahdollisesti asetetta-
via ehtoja (23.11. 3214 §). 

Yleisjaosto oikeutti hankintatoimiston kul-
jettamaan henkilö-pakettiautollaan Metsä-
kummun hoitokodin yhdeksän lasta ja kol-
me hoitajaa varusteineen lomalle Pihlaja-
vedelle ja takaisin. Kuljetuksesta aiheutuneet 
todelliset kustannukset saatiin veloittaa las-
tensuojelu virastolta (yjsto 31.1. 5266 §, 
13.6. 6255 §). 

Oppilaskoti Toivolan puusepän- ja suuta-
rintyöpajan tarveainevarastot saatiin pois-
taa ja myydä esitetyllä tavalla (yjsto 10.1. 
5114 §). 

Oppilaskodin uudeksi osoitteeksi määrät-
tiin Mikkolankuja 2 (31.8. 2398 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö 
oli 11.4. hyväksynyt Malmin lastenkodin 
1.2. lukien sellaisten vajaamielisten lasten 
lastenkodiksi, jotka eivät tarvitse vajaa-
mielislaissa edellytettyä hoitoa varsinaisessa 
vajaamielislaitoksessa ja vahvistanut lai-
toksen uudeksi hoitopaikkaluvuksi 22 (20.4. 
1179 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelu-
lautakunnan käyttämään kertomusvuoden 
talousarvioon Nukarin lastenkodin viemäri-
veden hajoituskaivon rakentamiseen mer-
kittyä siirtomäärärahaa (23.2. 616 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti lähet-
tää talorakennusosaston laatiman lastenko-
din viemäröinnin peruskorjausta koskevan 
piirustuksen rakennusselityksineen ja kus-
tannusarvioineen sosiaaliministeriölle esityk-
sin, että ministeriö hyväksyisi sanotun perus-
korjaus- ja perusparannussuunnitelman sekä 
myöntäisi tarkoitukseen vajaamielislain 20 
§:n mukaisen valtionavun (12.10. 2793 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaaliministeriö 
oli 24.10. ilmoittanut maksattavansa Päivä-
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huoltola Vantaalan verkkoaidan rakennus-
kustannuksista hyväksymiensä 2 776 mk:n 
määräisten kokonaiskustannusten perusteella 
valtionapua 925 mk, mikä oli 1/3 kokonais-
kustannuksista (9.11. 3060 §). 

Käpylän koulu- ja työkeskuksen kouluosas-
ton toiminnan väliaikaiseksi jatkamiseksi 
kaupunginhallitus kehotti nuorisotyölauta-
kuntaa luovuttamaan Suursuon lasten- ja 
nuorisotalon kerhotiloista lastensuojelulauta-
kunnan käyttöön edelleen ajaksi 1.6.1967— 
31.5.1968 tarvittavat huonetilat siten, että 
kouluosasto voisi niissä vapaasti toimia arki-
päivisin klo 8—15 välisen ajan 2 520 mk:n 
suuruista kuukausivuokraa vastaan, johon 
sisältyy korvaus kaluston ja sähkön käytöstä 
(16.3. 857 §). 

Vaihetyökeskus. Huoneiston ostaminen, ks. 
kiinteistöt s. 295. 

Kaupunginhallitus kehotti lastensuojelu-
lautakuntaa kiireellisesti toimittamaan Vaihe-
työkeskuksen huoneiston muutospiirustukset 
sekä irtaimiston perushankintasuunnitelman 
kaupunginhallitukselle sosiaaliministeriölle 
lähettämistä varten ja myönsi laitoksen irtai-
miston hankintamenoja varten 60 000 mk, 
käyttömenoja varten 108 000 mk sekä muu-
tos- ja korjaustöitä varten 50 000 mk (16.3. 
812 §). 

Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi tp. 
työmestarin virkanimikettä lukuun otta-
matta lautakunnan 6.3. tekemän esityksen 
lisähenkilökunnan palkkaamisesta Vaihetyö-
keskukseen ja oikeutti lautakunnan palkkaa-
maan Vaihetyökeskukseen a) 17. pl:aan kuu-
luvan vakinaisen taloudenhoitajan sijasta 
ajaksi 1.4.—31.12. tp. johtajan 21. pl:n mu-
kaisin palkkaeduin pätevyysvaatimuksena 
sosiaalihuoltajan, vajaamielisopettajan tai 
muu näitä vastaava pätevyys sekä lisäksi 
kaupallinen ja työnjohdollinen koulutus tai 
kokemus ja b) samaksi ajaksi metallialan 
ammatillisen koulutuksen ja työnjohdollista 
kokemusta omaavan tp. työmestarin 15. 
pl:n mukaisin palkkaeduin. 17. pl:aan kuulu-
va taloudenhoitajan virka päätettiin jättää 

täyttämättä sen tultua avoimeksi (22.3. 
909 §). 

Sosiaaliministeriön vahvistettavaksi pää-
tettiin lähettää rakennusviraston hallinnol-
lisen osaston hyväksymät Vaihetyökeskuk-
sen piirustukset sekä tarkistettu perushan-
kintasuunnitelma. Samalla päätettiin minis-
teriölle ilmoittaa Käpylän koulu- ja työkes-
kuksen lopettamisesta ja Vaihetyökeskuksen 
toiminnan aloittamisesta. Sosiaaliministeriö 
vahvisti piirustukset 27.11. ja vahvisti sa-
malla laitoksen hoitopaikkaluvuksi 95. Li-
säksi se ilmoitti erikseen, että hyväksyminen 
oli voimassa takautuvasti 16.4. lukien (29.6. 
2005 §, 21.12. 3507 §). Edelleen ministeriö oli 
12.7. suostunut Käpylän koulu- ja työkeskuk-
sen työosaston lakkauttamiseen 15.4. lukien 
sekä erillisen työkotimuotoisen päivähuol-
tolan, Vaihetyökeskuksen, perustamiseen 
(24.8. 2306 §). 

Solakallion erityiskoulu. Kaupunginval-
tuusto päätti v. 1966 vajaamieliskoulun 
luonnospiirustusten hyväksymisestä. Kau-
punginhallitus anoi samana vuonna Käpylän 
koulu- ja työkeskuksen kouluosaston muut-
tamista vajaamielisten päivähuoltolaksi. So-
siaaliministeriö hyväksyi 13.7. Käpylän kou-
lu- ja työkeskuksen kouluosaston muuttami-
sen Solakallion erityiskoulu -nimiseksi päi-
vähuoltolaksi 1.9. lukien ja myönsi tälle 
perustamisluvan. Päivähuoltola oikeutettiin 
toimimaan 40 oppilaspaikkaa käsittävänä 
ministeriön hyväksymässä väliaikaisessa 
huoneistossa Suursuonlaita 6, kunnes sen 
oma rakennus valmistuisi (17.8. 2204 §). 
Kaupunginhallitus hyväksyi arkkitehtien Aili 
ja Niilo Pulkan laatimat erityiskoulun pää-
piirustukset, rakennusselityksen ja kustan-
nusarvion, jotka lähetettiin luonnospiirus-
tusten mukana ministeriön vahvistettaviksi. 
Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää 
ministeriölle, että koulun rakennustyöt saa-
taisiin suorittaa esitetyn kustannusarvion 
mukaisena rakennusviraston talorakennus-
soaston omana työnä ja että rakennustyöt 
saataisiin valtion avustusten ja lainojen työl-
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lisyysehdoista v. 1961 annetun valtioneuvos-
ton päätöksen yleissäännöstä poiketen aloit-
taa jo kesällä 1967. Ministeriö vahvisti 26.6. 
pääpiirustukset, rakennusselityksen, raken-
nuskustannusarvion sekä 77 509 mkiaan 
päättyvän irtaimiston hankintaluettelon. Op-
pilasmääräksi ministeriö vahvisti 80. Minis-
teriö päätti 13.7., että rakennustyöt oli nou-
dattaen valtion talorakennustöistä annettu-
ja määräyksiä annettava urakkatarjouskil-
pailun perusteella edullisimman tarjouksen 
tehneen urakoitsijan suoritettavaksi (16.3. 
851 §, 20.4. 1180 §, 10.8. 2155 §, 17.8. 2205 §). 
Ministeriön rakennustöiden aloittamista kos-
kevan tiedustelun johdosta kaupunginhalli-
tus päätti ilmoittaa, että Solakallion erityis-
koulun koulurakennuksen rakennustyöt voi-
tiin aloittaa 1.8.—31.10. välisenä aikana sillä 
edellytyksellä, että perustamiskustannuksiin 
myönnettäisiin vajaamielislain mukainen val-
tionapu siten, että se maksettaisiin v:n 1968 
kuluessa (6.7. 2085 §). Ministeriö ilmoitti 
13.10. hyväksyneensä rakennustöiden to-
teuttamisen siten, että rakennusteknilliset 
työt annettaisiin Rakennusliike Väinö Koro-
laisen suoritettavaksi 905 000 mk:n urakka-
hinnasta (19.10. 2851 §). Ministeriö myönsi 
25.10. koulun rakennuskustannuksiin 100 000 
mk eräin ehdoin ja siten, että maksu tapah-
tuu v:n 1968 aikana (26.10. 2915 §). 

Koulun irtaimiston välttämättömien perus-
hankintojen osittaista suorittamista varten 
myönnettiin 10 000 mk (1.11. 2990 §). 

Solakallion erityiskoulun tonttialueella 
korttelissa n:o 34022 sijaitseva vanha puinen 
asuinrakennus päätettiin purkaa ja käyttää 
rakennusaineet koulun työmaalla (21.9. 
2591 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Hoitokoti Tei-
nilän pääpiirustukset, rakennusselityksen ja 
kustannusarvion, jotka sosiaaliministeriö vah-
visti 18.7. eräin muutoksin. Samalla vahvis-
tettiin hoitokodin hoitopaikkaluvuksi 16 
paikkaa. Julkisivutoimikunta oli rakennus-
lupaa haettaessa vaatinut rakennuksen kor-
keuden alentamista, minkä vuoksi piirustuk-

siin tehtiin vaaditut muutokset, jotka mi-
nisteriö hyväksyi 28.9. (11.5. 1407 §, 10.8. 
2161 §, 26.10. 2913 §). Hoitokodin rakennus-
kustannuksiin ministeriö myönsi 10 000 mk:n 
valtionavun (14.12. 3426 §). 

Rinnekodista kaupungin ja Rinnekoti-
Säätiön kesken v. 1963 tehdyn sopimuksen 
5) kohdan mukaisena ennakkorahoitusosuu-
tena päätettiin suorittaa ko. keskuslaitoksen 
IV rakennusvaiheen rakennuskustannusten 
indeksikorotuksina yht. 40 940 mk ja I I I 
rakennusvaiheen rakennuskustannusten in-
deksikorotuksina yht. 15 663 mk (20.4. 
1176 §, 30.11. 3283 §). 

Kärkullan vajaamiesliskeskuslaitoksen pe-
rustamiskustannuksista päätettiin suorittaa 
Kärkulla Centralanstalt -kuntainliitolle kau-
pungin rahoitusosuuden kertomusvuoden I 
eränä 43 750 mk ja I I eränä sama summa, eli 
yht. 87 500 mk (9.2. 463 §, 29.6. 2006 §). 

Vaalijalan keskuslaitoksesta kaupungille va-
rattujen hoitopaikkojen myymistä koskevan 
Mikkelin kaupunginhallituksen tiedustelun 
johdosta kaupunginhallitus päätti ilmoittaa, 
ettei kaupunki toistaiseksi voinut luopua 
laitoksesta varaamistaan hoitopaikoista 
(19.10. 2849 §). 

Killinmäen keskuslaitos. Kaupunginhalli-
tus päätti hyväksyä Kirkkonummen kun-
nassa sijaitsevan, kaupungin omistaman 
Gillobacka-nimisen tilan suomenkieliseksi ni-
meksi Killinmäki ja sanotun tilan alueelle 
suunniteltavana olevan vajaamielisten kes-
kuslaitoksen nimeksi Killinmäen keskuslai-
tos — Gillobacka centralanstalt (12.2. 148 

Kaupunginhallitus päätti 
1) hyväksyä Killinmäen keskuslaitoksen 

palkintolautakunnan laatiman Helsingin kau-
pungin vajaamielisten keskuslaitoksen, Kil-
linmäen keskuslaitoksen, suunnittelukilpai-
lun kilpailuohjelman, 

2) vahvistaa toimeenpantavassa arkkiteh-
tuurikilpailussa jaettavat palkinnot, oikeut-
taa palkintolautakunnan yksimielisellä pää-
töksellään näiden lisäksi lunastamaan enin-
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tään 3 ehdotusta 5 000 mk:n lunastushinnas-
t a kappaleelta sekä lisäksi 

3) oikeuttaa palkintolautakunnan vakuut-
tamaan sille jätetyt kilpailuehdotukset kun-
kin 4 000 mk:n arvosta (26.1. 299 §). 

Merkittiin tiedoksi palkintolautakunnan 
ilmoitus arkkitehtikilpailun tuloksista. I 
palkinto, 22 000 mk, oli annettu nimimerkille 
»Barrera» (arkkit. Raimo Savolainen), II 
palkinto, 16 000 mk nimim. »Peppa J.» 
(arkkit. Paavo Mykkänen) ja I I I palkinto 
11 000 mk nimim. »Venla» (arkkit. Kaj 
Nyman). Lisäksi päätettiin lunastaa kolme 
ehdotusta. (19.10. 2850 §). 

Palkintolautakunnan käyttöön luovutet-
tiin ajaksi 1.8.—31.10. talon Pohj. Esplanaa-
dikatu 15 kolmannen kerroksen torinpuolei-
set huoneet (7.9. 2453 §, yjsto 7.3. 5500 §, 
4.4. 5715 §). 

Kehity sv ammatuki 57 -nimiselle yhdistyk-
selle päätettiin luovuttaa korvauksetta eräät 
lastensuo j elulautakunnalle tarpeettomiksi 
käyneet irtaimistoesineet (yjsto 30.5. 6146 §). 

Avustukset. Suomen Pelastusarmeijan Sää-
tiölle myönnettiin 630 mk Emmy och David 
Skogsmans Minnesfond -nimisen rahaston 
korkovaroista Sipoon kunnan Massbyn ky-
lässä olevan nuoriso- ja kurssikeskuksen toi-
mintaa varten (23.2. 598 §). 

Studeranden Anna Johanna V:s fond -nimi-
sen lahjoitusrahaston v:n 1966 käyttämättö-
mät korkovarat, 25 mk, päätettiin siirtää 
testamentin määräysten mukaisesti käytet-
täväksi v. 1968 turvattomien ja varattomien 
lasten hyväksi (21.9. 2592 §). 

Lastentarhat 

Viranhaltijat. Lastentarhain lautakunnan 
käytettäväksi myönnettiin 7 728 mk sih-
teerin palkkaamiseksi lastentarhain toimis-
toon 26. pl:n mukaisin palkkaeduin ajaksi 
1.8.—31.12. Sihteerin pätevyysvaatimukseksi 
vahvistettiin tuomarin virkaan oikeuttavan 
loppututkinnon suorittaminen, perehtynei-

syys hallintotoimintaan ja mikäli mahdollista 
myös sihteerin tehtäviin, kielitaito kielitaito-
säännön III luokan mukainen. Sihteeri ei 
ole oikeutettu lisä-, yli- eikä sunnuntaityö-
korvauksiin (1.6. 1675 §, 29.6. 2012§, yjsto 
8.8. 6573 §). 

Avoinna olevaan apulaistarkastajan vir-
kaan valittiin lastentarhanop. Heidie Nygård 
tavanmukaisilla ehdoilla (21.12. 3511 §). 

Kontulan lastentarhaa ja -seimeä varten 
kaupunginhallitus myönsi 264 778 mk ja 
oikeutti lautakunnan palkkaamaan sinne 
4% kk:n ajaksi yhden tp. lastentarhanopet-
tajan 16. pl:n ja yhden tp. lastentarha-apu-
laisen 4. pl:n mukaisin palkkaeduin. Lauta-
kuntaa kehotettiin huolehtimaan valtion-
avun anomisesta Kontulan lastentarhan pe-
rushankintojen käyttömenoja varten (2.2. 
341 §). Työsopimussuhteisen toimistoapulai-
sen palkkaamiseksi toimistoon kolmen kuu-
kauden ajaksi yleisjaosto myönsi 2 058 mk 
(yjsto 4.4. 5711 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää lasten-
tarhaop. Britt a Schierille hänen anomansa 
eron lastentarhain apulaistarkastajan virasta 
1.11. lukien (17.8. 2203 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastentarhain 
lautakunnan panemaan täytäntöön lautakun-
nan 14.10.1966 tekemän päätöksen siltä 
osin kuin se koski lastentarhanjohtajille 
Liisi Aholalle, Glory Dyhrille ja Anneli Nuu-
tiselle v. 1966 myönnettyjä sairaus- ja vuosi-
lomia (25.5. 1586 §). 

Valtionavut. Merkittiin tiedoksi, että kor-
kein hallinto-oikeus oli hylännyt kaupungin 
valituksen, joka koski lastentarhojen v:n 
1965 valtionapua vuokrien osalta (25.5. 
1548 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin hakemaan 
muutosta sosiaaliministeriön 5.5. tekemään 
päätökseen lastentarhain v:n 1965 valtion-
avusta keittäjien palkkojen osalta (1.6. 
1651 §) sekä v:n 1966 valtionavusta tehdyn 
päätöksen osalta sikäli kuin se koski keittä-
jien palkkoja ja vuokrakustannuksia (14.6. 
1865 §). 
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Lastentarhat. Kaupunginhallitus myönsi 
v:n 1966 talousarvioon kaupunginvaltuuston 
päätösten edellyttämien uusien laitosten toi-
mintaa sekä mahdollisesti myönnettäviä yli-
määräisiä avustuksia varten kaupunginhalli-
tuksen käytettäväksi merkitystä määrä-
rahasta 122 000 mk Puotilan lastentarhan ja 
-seimen sekä Pihlajamäen lastentarhan ja 
ja -seimen perustamisesta aiheutuvia kus-
tannuksia varten siten, että kumpaakin las-
tentarhaa varten saatiin käyttää enintään 
puolet myönnetystä määrärahasta (26.1. 
302 §). Kulosaareen perustettavan uuden 
ruotsinkielisen lastentarhan perushankintoja 
varten kaupunginhallitus myönsi 24 000 mk 
(16.3. 853 §). 

Talossa Mikael Liibeckin katu 12 olevan 
lastenseimihuoneiston korjauskustannuksia 
varten yleisjaosto myönsi 20 000 mk (yjsto 
18.7. 6495 §). 

Kalliossa olevan lastentarha Kalevan huo-
neiston vuokrasopimuksen 1.7.1967 tapah-
tuneen irtisanomisen johdosta kaupungin-
hallitus kehotti kiinteistölautakuntaa ryhty-
mään kiireellisesti toimenpiteisiin 250—300 
m 2 käsittävän lastentarhatarkoituksiin sovel-
tuvan huoneiston hankkimiseksi, mikäli mah-
dollista Kirstinkadun—Alppikadun tienoilta 
luovutettavaksi 1.9. mennessä lastentarha 
Kalevan käyttöön ja jos tämä ei kävisi päin-
sä, tutkimaan mahdollisuuksia n. 180 m2:n 
suuruisen huoneiston hankkimiseksi Kalliosta 
Tukholman päiväkodin ns. ei-koulukypsien 
lasten osastoa varten sekä huolehtimaan las-
tentarhain lautakunnan 28.3. päivätyssä esi-
tyksessä tarkoitetuista lastentarha Kalevan 
siirrosta aiheutuvista toimenpiteistä. Lauta-
kunta oikeutettiin toteuttamaan irtisanomi-
sesta aiheutuneet järjestelyt ja tarvittaessa 
toistaiseksi keskeyttämään lastentarha Kale-
van yhden puolipäiväosaston toiminnan (6.4. 
1045 §). 

Kaupunginhallitus kumosi v. 1966 teke-
mänsä päätöksen siltä osin kuin se koski 
lastentarha Virkkulan käytössä talossa Snell-
maninkatu 19 olevan huoneiston luovuttamis-

ta lastensuojelulautakunnan hallintaan ja 
merkitsi tiedoksi kiinteistölautakunnan ilmoi-
tuksen huoneiston irtisanomisesta (23.2. 
611 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyläten esityk-
sen nuorisokerhotilojen rakentamisesta tässä 
yhteydessä kehottaa yleisten töiden lauta-
kuntaa yhteistoiminnassa lastentarhain toi-
miston, huoltoviraston ja vanhainkotikomi-
tean kanssa laatimaan suunnitelman luonnos-
piirustuksineen ja kustannusarvioineen Ta-
paninvainiosta lastentarharakennusta varten 
varatulle tontille nro 39049/2 (Uimarannantie 
8 — Katajamäentie 29) rakennettavasta, n. 
900—950 m2 käsittävästä lastentarha- ja 
seimi- sekä koululasten päiväkotirakennuk-
sesta ja sanotulle tontille erillisenä rakennet-
tavasta vanhusten asuintalosta siten, että 
määrärahan varaaminen rakentamista var-
ten voitaisiin ottaa harkittavaksi v:n 1969 
talousarvioehdotusta laadittaessa (16.2. 
556 §). 

Puolustusministeriölle päätettiin ilmoittaa, 
että kaupunki suostuu siihen, että Suomen-
linnan rakennuksen C 71 yläkerran käsittä-
vää lastentarhahuoneistoa ja osan alakertaa 
käsittävää äitiys- ja lastenneuvolahuoneistoa 
koskeva, v. 1954 puolustusministeriön ja 
kiinteistölautakunnan kesken tehty vuokra-
sopimus uusitaan 42 kkm ajaksi siten, että 
vuokra koko ajalta on 17 620 mk eli n. 420 
mk/kk ja että se suoritetaan ministeriölle 
siten, että kaupunki omalla kustannuksellaan 
uusii rakennuksen peltikaton sekä että vuok-
rasopimuksen voimassaolo jatkuu vuokrakau-
den jälkeen toistaiseksi huoneistojen kunnos-
sapito- ja korjausvelvollisuuden lisäksi 
421.50 mk m suuruista kuukausivuokraa vas-
taan. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin teke-
mään uusi vuokrasopimus em. ehdoilla (21.9. 
2600 §). 

Lastentarhojen ja -seimien perustamiseksi 
kaupunginhallitus päätti 1. kehottaa a) 
kiinteistölautakuntaa viipymättä sen jälkeen, 
kun Tapanilan kylässä sijaitseva tila B 369 
II RNro 12264 on luovutettu kaupungin omis-
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tukseen, ryhtymään toimenpiteisiin ko. ra-
kennuksen rakentamista varten suunnitellun 
korttelin n:o 39157 tontin n:o 5 muodostami-
seksi, b) yleisten töiden lautakuntaa yhteis-
toiminnassa lastentarhain toimiston kanssa 
ryhtymään toimenpiteisiin tontille tulevan 
rakennuksen suunnittelemiseksi siten, että 
rakennustyöt voitaisiin tarvittaessa aloittaa 
v. 1968 ja c) kaupunkisuunnittelulautakun-
taa yhteistoiminnassa kiinteistöviraston ja 
lastentarhain toimiston kanssa ryhtymään 
toimenpiteisiin Itä-Pakilan korttelin n:o 
34032 tontteja n:o 4 ja 16 (Koulutuvantie 25) 
koskevan asemakaavan muutoksen aikaan-
saamiseksi siten, että tonteista muodostettai-
siin lastentarha- ja seimirakennuksen raken-
tamista varten varattu yleisen rakennuksen 
tontti sekä 2. varata Mellunmäen korttelin 
n:o 47218 tontti n:o 1 (Pyhätunturintie 2) 
31.12.1972 saakka lastentarha- ja seimira-
kennuksen rakentamista varten (8.6. 1767 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan viipymättä aloittamaan Ylis-
kylään rakennettavan lastentarha- ja seimi-
rakennuksen perustan sekä rakennukseen 
johtavan jalankulku- ja huoltotien louhinta-
työt (16. 11. 3126 §). 

Kontulassa tontilla Keinutie 13 sijaitsevat 
tilapäiset puukoulut päätettiin luovuttaa 
lastentarhain lautakunnalle käytettäväksi 
lastentarhatarkoituksiin sen jälkeen, kun 
kansakoulut Vesalan koulurakennuksen val-
mistuttua eivät niitä välttämättä tarvitsisi 
(16.11. 3124 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennus-
osaston laatimat Yliskylän lastentarha- ja 
seimirakennuksen pääpiirustukset, rakennus-
selityksen ja kustannusarvion, jotka lähetet-
tiin ministeriön vahvistettaviksi. Lisäksi 
kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan käyttämään Leppäsuon lasten-
tarharakennusta varten varatusta osamäärä-
rahasta enintään 200 000 mk Yliskylän las-

tentarha- ja seimirakennuksen samoin kuin 
em. huolto- ja jalankulkutien rakentamista 
varten (30.11. 3282 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Arkkitehti-
toimisto Pentti Aholan laatimat ja v. 1966 
muutetut Pihlajamäen lastentarha- ja seimi-
rakennuksen pääpiirustukset, jotka sosiaali-
ministeriö vahvisti 10.3. ja hyväksyi samalla 
lastentarhan 75 hoitopaikkaa ja lastensei-
men 30 hoitopaikkaa käsittäviksi (23.2. 
615 §, 22.3. 910 §). 

Samaten kaupunginhallitus hyväksyi talo-
rakennusosaston laatimat Jakomäen lasten-
talon pääpiirustukset ja rakennusselityksen, 
jotka lähetettiin ministeriön vahvistettaviksi 
(9.11. 3059 §). 

Avustukset. Suomen Lastenhoitoyhdistyk-
selle myönnettiin 9 000 mk:n lisäavustus 
yhdistyksen ylläpitämän kolmen lastensei-
men ja yhden lastentarhan henkilökunnan 
palkkojen korottamisesta kertomusvuonna 
aiheutuneita lisämenoja varten (30.11. 
3285 §). 

Töölön lastenseimen vuokramenojen ja 
henkilökunnan palkkojen korotuksen suorit-
tamista varten myönnettiin 9 500 mk:n 
suuruinen lisäavustus (7.9. 2451 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 10 400 mk kau-
punginvaltuuston v. 1961 hyväksymän sopi-
muksen mukaisen korvauksen suorittamista 
varten Vajaaliikkeisten Kunto -yhdistykselle 
aivovauriolasten lastentarhan toiminnasta 
v. 1966 aiheutuneiden menojen suorittamista 
varten (18.5. 1487 §). 

Lahjoitusrahastot. Kaupunginhallitus päät-
ti, että Dorothea Fazers understödsfond för 
Folkbarnträdgårdarnas i Helsingfors sommar-
kolonier -nimisen lahjoitusrahaston ja A. 
Nordstedts minne -nimisen lahjoitusrahaston 
v:n 1966 ja sitä seuraavien vuosien korkova-
vat liitetään toistaiseksi rahastojen pää-
omaan, kunnes pienten lahjoitusrahastojen 
yhdistäminen voitaisiin toteuttaa tai kunnes 
asiasta toisin päätettäisiin (14.6. 1882 §). 
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Muut sosiaaliset tehtävät 

Työllisyystoimi. Suomen Kaupunkiliittoa 
päätettiin pyytää ryhtymään toimenpiteisiin 
työllisyyslainsäädännön muuttamiseksi siten, 
että myös kuntien myöntämiä työllisyyslaino-
ja vastaava työvoima laskettaisiin asian-
omaisten kuntien työhönsij oitusosuuteen 
kuuluvaksi (2.3. 662 §). 

Kaupunginhallitus päätti 
1) kehottaa virastoja ja laitoksia huoleh-

timaan siitä, että kertomusvuoden talousar-
vioon otettuja töitä aloitettaisiin siinä laa-
juudessa, että niihin voitaisiin tarvittaessa 
sij oittaa kaupungin työhönsij oitusosuuteen 
kuuluvia, työvoimatoimikunnan kortistoon 
hyväksyttyjä työntekijöitä, 

2) hyväksyä työllisyystöiden suunnittelu-
komitean esittämät työt suoritettaviksi ker-
tomusvuonna työllisyystilanteen vaatimus-
ten mukaisesti ja sen mukaan kuin kau-
punginhallitus asianomaisten tekemien eri 
esitysten perusteella kulloinkin päättää, 

3) kehottaa virastoja ja laitoksia keskittä-
mään rakennustyöt talvikauteen, 

4) velvoittaa virastot ja laitokset siirtä-
mään tulevaksi kesäkaudeksi suunnitellut 
korjaustyöt aloitettaviksi aikaisintaan syys-
kautena ja oikeuttaa ne vain poikkeusta-
pauksissa suorittamaan sen laatuisia töitä 
kesällä ja 

5) kehottaa kaupungin edustajia kiinteis-
töosakeyhtiöissä toimimaan niin, että näiden 
yhtiöiden kesäksi suunnitellut korjaustyöt 
siirrettäisiin mahdollisuuksien mukaan aloi-
tettaviksi vasta syyskaudella (9.2. 447 §). 

Merkittiin tiedoksi Helsingin työvoima-
piirin ilmoitus, että työllisyyslain 6 §:ssä 
tarkoitettuja henkilöitä ei voida 16.10. läh-
tien sijoittaa valtion työmaille, ellei kaupunki 
sitä ennen ole täyttänyt työhönsij oitusosuut-
taan. Jos tällaisia henkilöitä em. päivän jäl-
keen työvoimatoimikunnalle ilmoittautuu 
eikä kaupunki järjestä heille työtä ja heidät 
osoitetaan valtion työhön ja he tämän työn 
alkavat tai heille maksetaan työttömyyskor-

vausta, on kaupungin, jos sen työhönsijoitus-
velvollisuus on täyttämättä, suoritettava 
valtiolle lain mukainen korvaus. Kaupungin 
työhönsij oitusvelvollisuus on kertomusvuon-
na 8 624 työntekijää. 30.9. oli kaupungin 
töissä 5 316 tähän ryhmään kuuluvaa työn-
tekijää. Valtion työmaille oli kaupunkilaisia 
15.9. sijoitettuna yht. 1 680 työntekijää 
(19.10. 2841 §). 

Eduskunta hyväksyi 24.10.1967 työllisyys-
lain 12 §:ää koskevan muutoksen. Tämän 
mukaan kunnalle, jonka töihin tai osuuteen 
kuntayhtymän töissä sijoitetaan työnteki-
jöitä enemmän kuin kunnan työhönsij oitus-
velvollisuus edellyttää, suoritetaan tältä 
osin valtion varoista korvausta sen mukaan, 
mitä siitä valtion ja kunnan kesken enna-
kolta on sovittu, ei kuitenkaan enempää kuin 
mitä työllisyyslain 11 §:ssä korvauksen pe-
rusteista on säädetty. Kaupungin työhönsi-
joitusosuudesta oli 31.10. täyt tämättä 2 492 
henkilöä vastaava osuus. Koska valtion 
varoista korvataan palkkauskustannukset 
vain niiden työntekijäin osalta, jotka kau-
punki sijoittaa työkohteisiin yli oman työ-
hönsij oitusosuutensa ei ministeriön ilmoituk-
sessa mainittuihin toimenpiteihin voitu ryh-
tyä, ennen kuin kaupungin työhönsij oi-
tusvelvollisuus oli täytetty (23.11. 3196 

Talvikautena 1967/68 odotettavissa olevan 
työttömyyden vuoksi kaupunginhallitus 
päätti antaa kaikille lauta- ja johtokunnille, 
virastoille ja laitoksille sekä kaupungin edus-
tajille kiinteistöyhtiöissä kehotuksen, 

1) että kaikki virastot ja laitokset aloitta-
vat v:n 1968 talousarvioon otettuja töitä 
talousarvion vahvistamisen jälkeen siinä 
laajuudessa, että niihin voidaan sijoittaa 
kaupungin työhönsij oitusosuuteen kuuluvia, 
työvoimatoimikunnan kortistoon hyväksyt-
tyjä työntekijöitä, ja että ko. työt pyritään 
keskittämään talvikaudelle 1968, 

2) että virastot ja laitokset siirtävät ensi 
kesäkaudeksi suunnitellut korjaustyöt, mikäli 
mahdollista, aloitettaviksi jo talvikaudella, 
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mikäli suunnitelmat ovat jo toteuttamiskel-
poiset, 

3) että kaupungin edustajat kiinteistö-
yhtiöissä toimivat siten, että näiden yhtiöi-
den kesäksi suunnitellut korjaustyöt pyri-
tään aloittamaan jo talvikaudella, 

4) että sopimuksia laativat viranomaiset 
huolehtivat siitä, että kaupungin urakalle 
annettavista töistä ja maan luovutuksesta 
tehtäviin sopimuksiin sisällytetään ehto hel-
sinkiläisen työvoiman käytöstä ja että ehdon 
valvomista varten kaikista sopimuksista 
lähetetään jäljennökset kiinteistöviraston 
tonttiosastossa toimivalle työmaiden tar-
kastajalle, 

5) että kaikki kaupungin lauta- ja johto-
kunnat sekä virastot ja laitokset kiireelli-
sesti tutkivat, mitä mahdollisuuksia on 
tarvittaessa aloittaa uusia rakennus- tai 
muita sopivia työllisyystyökohteita, sekä 
kiirehtivät suunnittelua niin, että asianomai-
set työt voidaan aloittaa tarkoitettua aikai-
semmin, 

6) että ne virastot ja laitokset, jotka voi-
vat avata työllisyystöiksi sopivia työkohtei-
ta, ensi tilassa ja viimeistään 15.1.1968 teke-
vät kaupunginhallitukselle yksityiskohtaisen 
esityksen, mistä ilmenee työkohde, tarvitta-
va määräraha ja työllistettävien työntekijöi-
den luku, työllisyystöiksi sopivista talous-
arvioon kuulumattomista työkohteista sekä 
talousarvion edellyttämien töiden laajennuk-
sista ja 

7) että milloin kaupungin virastot ja lai-
tokset käyttävät kauppa-, palvelu- tai mui-
den elinkeinonharjoittajien apua, on han-
kintaohjeiden 32 ja 34 §:n määräyksiin kiin-
nitettävä erityistä huomiota (23.11. 3202 

Helsingin työvoimapiirin esittämät 27.1. 
ja 27.7. päivätyt laskut, määriltään vastaa-
vasti 4 565 mk ja 13 307 mk päätettiin suo-

rittaa Uudenmaan lääninhallitukselle (9.2. 
443 §, 10.8. 2140 §). 

Kasvatusneuvolat. Merkittiin tiedoksi, että 
sosiaaliministeriö oli 27.12.1966 pidentänyt 
sitä määräaikaa, jonka kuluessa kasvatusneu-
voloiden ohjesäännöt on alistettava minis-
teriön vahvistettavaksi, kertomusvuoden lop-
puun (4.1. 48 §). 

Kaupunginhallitus anoi myöhemmin, että 
em. määräaikaa pidennettäisiin 31.12.1968 
saakka sekä että kasvatusneuvolain valtion-
avut maksettaisiin aikanaan ohjesääntöjen 
vahvistamisesta riippumatta (16.11. 3099 §). 

Työsopimussuhteisen lääkärin palkkaamis-
ta varten kasvatusneuvolaan ajaksi 1.8.— 
31.12. kaupunginhallitus myönsi 13 305 mk. 
Kuukausipalkka 2 661 mk/kk (19.1. 204 §. 
29.6. 1982 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kasvatus-
neuvolaan päätettiin ajaksi 1.4.—31.5. ja 
I.10.—30.11. palkata työsopimussuhteinen 
koulupsykologi 25. pl:n peruspalkkaa vas-
taavin palkkaeduin. Tarkoitukseen myönnet-
tiin 6 006 mk (22.3. 886 §, 28.9. 2630 §). 
Samoin päätettiin palkata kasvatusneuvo-
laan ajaksi 1.11.—31.12. työsopimussuhtei-
nen koulupsykiatri, palkka 2 661 mk/kk 
(19.10. 2830 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kasvatus-
neuvolan aukioloaikaa päätettiin muuttaa 
siten, että neuvola saatiin pitää avoinna yh-
tenä iltana viikossa klo 18:aan saakka, jolloin 
viranhaltijoille saatiin myöntää vastaavasti 
vapaata lauantaipäivisin (14.12. 3401 §). 

Koulupsykologit Anneli Hupli, Riitta Hög-
man, Martti Kyyrö ja Pirkko Poikonen oikeu-
tettiin aikana 1.5.—31.8. käyttämään virka-
huoneitaan yksityisesti suoritettavien kansa-
kouluun alaikäisinä pyrkiviä lapsia koske-
vien tutkimusten suorittamiseksi. Lupa 
myönnettiin tavanmukaisilla ehdoilla (yjsto 
II.4. 5746 §). 
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