
14. Huoltolautakunta1) 

Päätökset 

Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: 
Yksityisten vanhainkotien tukeminen. Ta-

lousarvioon huoltolautakunnan käytettäväk-
si merkitystä ao. määrärahasta huoltolauta-
kunta jakoi avustuksina kaikkiaan 47 van-
hain- tai hoivakodin ja 11 asuntolatyyppisen 
vanhustenkodin ylläpitomenoihin helsinki-
läisten vanhusten hoitopäivien osalta 
915 316 mk. Näissä yksityisissä vanhain- ja 
hoivakodeissa oli yhteensä 1 761 hoitopaik-
kaa ja vanhustenasuntoloissa yhteensä 268 
paikkaa eli kaikissa yhteensä 2 029 paikkaa. 
Niissä hoidettujen helsinkiläisten vanhusten 
hoitopäiväluku v. 1967 oli vanhain- ja hoiva-
kotien osalta yhteensä 543 010 ja vanhusten-
asuntoloiden osalta yhteensä 85 708 eli kaik-
kiaan 628 718. Avustukset myönnettiin näi-
den hoitopäivien perusteella (18.4. 149 §, 
4.11. 357 §, 19.12. 407 §). 

Äiti-ja lapsikotien tukeminen. Huoltolauta-
kunnan talousarvioon merkitystä ao. määrä-
rahasta lautakunta jakoi avustuksina 3:lle 
Helsingissä toimivalle ja helsinkiläisten tar-
vetta palvelevalle äiti- ja lapsikodille yhteensä 
40 780 mk (10.5. 181 §). 

Vanhusten virkistystoiminnan tukeminen. 
Talousarvioon huoltolautakunnan käytettä-
väksi merkitystä ao. määrärahasta jaettiin 
avustuksina 33:lle vanhusten lomanvietto- ja 
kesävirkistystoimintaa harjoittavalle järjes-
tölle yhteensä 19 902 mk (10.5. 180 §). 

Yksityisten kotiapu- ja neuvontatoimistojen 

sekä kotitätitoiminnan tukeminen. Huoltolau-
takunnan talousarvioon merkitystä ao. mää-
rärahasta jaettiin kaupunginvaltuuston pää-
töksen perusteella avustuksina 5:lle Helsingis-
sä toimivalle ja helsinkiläisten tarvetta pal-
velevalle järjestölle yhteensä 158 600 mk 
(9.2. 56, 61 §). 

Invalidijärjestojen tukeminen. Talousar-
vioon merkitystä ao. määrärahasta lautakun-
ta jakoi avustuksina kaikkiaan 17 invalidi-
järjestölle 294 600 mk helsinkiläisten invali-
dien omatoimisuuden ja itse-elatuskykyisyy-
den edistämiseen tähtäävään toimintaan käy-
tettäväksi (10.5. 177 §, 13.6. 212 §). 

Vapaaehtoista alkoholistihuoltotyötä harjoit-
tavien järjestöjen tukemiseen varatuista 
määrärahoista huoltolautakunta jakoi avus-
tuksina 7:lle eri järjestölle yhteensä 42 500 mk 
(9.2. 66, 75 §, 22.3. 109 §) sekä A-klinikkasää-
tiölle 90 000 mk (9.2. 58 §, 13.6. 221 §, 23.9. 
291 §, 2.12. 381 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: huolto-
työn kehittäminen (9.2. 51 §, 29.2. 100 §, 
10.5. 176 §); vanhusten asuintalojen vuokra-
vastikkeen määrääminen (9.2. 59 §, 23.9. 
287 §, 10.10. 327 §, 19.12. 410 §); perhekoh-
taisten perusavustusten tarkistaminen (22.3. 
126 §, 29.8. 277 §); toipilasrahaohjeiden tar-
kistaminen (18.4. 147 §, 19.12. 402 §); huolto-
toimistojen piirirajojen tarkistaminen (18.4. 
159 §,10.5.167 §, 21.5. 191 §); korvikealkoholin 
väärinkäyttäjien huollon kehittäminen ja hei-

1) Huoltolautakunnan sekä sen jaostojen ym. 
jäsenet, ks. kunnalliskalenteri s. 155. 
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dän majoituksensa Lauttasaarenkatu l:ssä ja 
muissa majoituspaikoissa (10.5. 175 §, 13.6. 
230 §, hali.j. 1.4. 60 §, hall.j. 7.8. 93 §, 10.10. 
329, 331, 334 §, 4.11. 346, 347 §, 2.12. 379 §); 
huoltolaitostonttien käytön suunnittelu jaos-
ton mietinnön hyväksyminen (23.9. 288 §); 
Koskelan sairaskodin kirkon vuokraaminen 
(23.9. 307 §); huoltolautakunnan taloussuun-
nitelman hyväksyminen vuosiksi 1970—1979 
(4.11. 352 §); kiinteistön Pengerkatu 35 
vuokrasopimuksen solmiminen (4.11. 361 §) 
sekä avustuksen maksattaminen Suomen Pe-
lastusarmeijan Säätiölle hoitokodin perusta-
mista varten (2.12. 370, 380 §). 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä, 
jotka koskivat mm. seuraavia asioita: kodin-
hoitotoiminnan ohjesääntöä (16.1. 10 §, 21.5. 
201 §); invalidien kuljetuskysymyksen eri-
tyisjärjestelyä (16.1. 20, 21 §); Lauttasaa-
renkatu l:n kiinteistön siirtämistä huoltolau-
takunnan hallintaan (16.1. 23 §, 18.4. 157 §); 
uuden talousspriin T:n (liekkiviina) poista-
mista kaupasta (9.2. 76 §); Kustaankartanon 
vanhainkodin liikenneyhteyksien paranta-
mista (9.2. 78 §); Laajasalon vanhusten 
asuintalon huonetilaohjelmaa (18.4. 141 §); 
lyhentyvästä työajasta johtuvaa lisähenkilö-
kunnan palkkaamista vanhusten huoltolai-
toksiin 1.6. lukien (21.5. 202 §); Tapanin vai-
nion vanhusten asuintalon huonetilaohjelmaa 
(13.6. 216 §); päiväkotitoimintaa vanhusten-
huoltolaitoksissa (23.9. 292 §); Koskelan sai-
raskodin sisätautiosaston sairaansijojen käy-
tön muuttamista (10.10. 318 §); Eläintarhan-
tie 9:ssä sijaitsevien Rinnekoti-Säätiön raken-
nusten hankkimista kaupungin hallintaan 
käytettäväksi alkoholistien huoltotarkoituk-
siin (10.10. 335 §, 19.12. 421 §); ensisuojatoi-
minnan aloittamista väestönsuojassa (4.11. 
349 §); talossa Ensi linja 11 - Alppikatu 1 
sijaitsevaa hoitokotia koskevaa sopimusta ja 
toimintasuunnitelman hyväksymistä (2.12. 

369 §); huoneiston luovuttamista Helsingin 
Kotiaputoimiston käyttöön (2.12. 384 §) 
sekä erikoismaksuluokan potilaiden hoita-
mista Suursuon vanhainkodissa (19.12. 413 §). 

Lausunnot 

Vuoden kuluessa annettiin eri viranomai-
sille lukuisia lausuntoja, joista osan käsitteli 
huoltolautakunta, osan lautakunnan hallinto-
jaosto. Kaupunginhallitukselle annetut tär-
keimmät lausunnot koskivat mm. seuraavia 
asioita: naisalkoholistien hoitokodin aikaan-
saamista koskevaa valtuustoaloitetta (16.1. 
33 §); kaupungin osallistumista Invalidisää-
tiön ortopedisen sairaalan perustamiskustan-
nuksiin (9.2. 57 §); Roihuvuoren, Riistavuo-
ren ja Suursuon vanhainkotien nimen muut-
tamista (9.2. 63 §, 22.3. 117 §); Auroran sai-
raalan lasten psykiatrian osaston perustamis-
suunnitelmaa (9.2. 70 §); helsinkiläisissä oppi-
kouluissa opiskelevien vapaaoppilaiden kou-
luruokailumaksujen suorittamista kaupun-
gin varoista (29.2. 90 §); Tuberkuloosiliiton 
ehdotusta työkyvyttömien liittämisestä asu-
mistuen piiriin (22.3. 118 §); säteilysuojaus-
järjestelmän muuttamisesta aiheutuvia toi-
menpiteitä (22.3. 125 §); kunnallisen nuoriso-
poliklinikan perustamissuunnitelmaa, toi-
minnallista suunnitelmaa ja poliklinikan si-
jaintia (10.5. 170 §); kiinteistön Mikkolantie 
11 edelleen vuokraamista yksinäisten miesten 
asuntolaksi (13.6. 220 §, 29.8. 262 §); Kivelän 
ja Hesperian sairaaloiden modernisointia sekä 
Laakson sairaalan laajentamista koskevien 
perustamissuunnitelmien hyväksymistä (23.9. 
293 §); pitkäaikaisesti sairaiden kotihoidon 
korvausmenetelmää koskevaa valtuustoaloi-
tetta (10.10. 322 §); Pukinmäen vanhusten 
asuintalon pääpiirustusten hyväksymistä (10. 
10. 328 §); Mustalaisasiain neuvottelukunnan 
esitystä asunnon tai hätämajoituksen järjes-
tämiseksi eräille vaikeimmissa asunto-oloissa 
eläville romaaneille (10.10. 326 §); asunnot-
tomien alkoholistien asunto- ja huoltotilan-
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netta Helsingin kaupungissa tulevana talvi-
kautena (10.10. 330 §); alkoholistien hoito-
kodin rakentamista yms. hoitavan säätiön 
perustamista koskevaa valtuustoaloitetta 
(10.10. 332 §); Aikamme Naiset -yhdistyksen 
kodinhoitajien ja kotiavustajien lukumäärän 
lisäämistä koskevaa kirjelmää (2.12. 368 §); 
katkaisuhoitopaikkoja koskevaa A-klinikka-
säätiön esitystä (2.12. 372 §); lasten päivä-
hoidon tarvetta ja sen erilaisia tyydyttämis-
mahdollisuuksia koskevaa järjestelytoimis-
ton tutkimussuunnitelmaa (2.12. 382 §); 
Kotiapukeskuksen anomusta varojen myön-
tämiseksi Helsingin Kotiaputoimiston perus-
tamiskuluihin (2.12. 383 §); avohoitokomi-
tean mietintöä (2.12. 385 §); ylimääräisen 
eläkkeen myöntämistä 95-vuotiaille koskevaa 
valtuustoaloitetta (2.12. 388 §); Asunto-Oy 
Säästöraidan anomusta tontin vuokran pois-
tamiseksi (19.12. 401 §); Tervalammen työ-
laitoksen valtionapua koskevaa asiaa (19.12. 
420 §) sekä 

seuraavien vapaiden huoltojärjestojen toi-
mintansa tukemiseksi anomia avustuksia, 
halpakorkoisia lainoja, tonttivarauksia yms.: 
Societas Gerontologica Fennica -yhdistys 
(9.2. 52 §); Marian Sairaskoti-Säätiö (18.4. 
140 §); Antinkodin Kannatusyhdistys (13.6. 
219 §); Stiftelsen Lillesgården -säätiö (13.6. 
235, 237 §); Stiftelsen Trygga Åldringsbostä-
der-säätiö (13.6. 236 §); Helsingfors Svenska 
Bostadsstiftelse -säätiö (29.8. 259 §); Van-
hainkotiyhdistys Betania (29.8. 269 §); Hel-
singin Uudet asuntolat Oy (10.10. 333 §); 
Miina Sillanpään Säätiö (4.11. 358 §) ja Van-
husten Turva -yhdistys (19.12. 405, 417 §). 

Lisäksi annettiin lausunto 33 eri järjestön 

anomuksista apurahojen saamiseksi yleis-
hyödyllisten yritysten ja laitosten tukemi-
seksi varatusta määrärahasta (18.4. 156 §, 
10.5. 178 §). 

Kokousten ja pykälien 

Kokous-
ten luku-

määrä 

Huoltolautakunta 14 
Hallintojaosto 11 
Huoltolaitosten johtokunta 16 
Tervalammen työlaitoksen 

johtokunta 11 
Tervalammen työlaitoksen 

huoltoasiain johtokunta . 13 
Työtupien johtokunta 11 
1. huoltojaosto 26 
2. » 26 

3. » 29 
4. » 46 
5. » 29 
6. » 27 
7. » 25 
8. » 29 
9. » 35 
Laitoshuoltojaosto 20 
PAVl-huoltoj aosto 52 
Päihdyttävien aineiden toi-

mikunta 5 
Omaisuus- j a holhousj aosto 11 
Työhuoltoj aosto 18 

Yhteensä 454 

luku 
Pöytäkir-
jojen py-

kälien 
lukumäärä 

421 
137 
742 

138 

106 

164 
555 
427 
512 
881 

544 
207 
422 
589 
632 
357 

2 375 

10 
401 
149 

9 769 

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