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tarkastukseen tutkittavaksi samana vuonna 
35 v täyttävät naiset ja käyttämään enintään 
5 OOO mk vastaavanlaiseen joukkotarkastuk-
seen kutsuttujen piirissä suoritetun asenne-
ja motivaatiotutkimuksen loppuun saatta-
mista varten (3.2. 354 §). 

Tämän tutkimuksen julkaisemiseen ja 
käännättämiseen myönnettiin enintään 3 000 
mk (6.10. 2767 §). 

Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen histo-
rian painattaminen. Muuttaen v. 1963 teke-
määnsä päätöstä kaupunginhallitus määräsi, 

että Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen 
historiateosta painetaan ruotsinkielisenä 300 
kpl ja englanninkielisenä 32-sivuisena lyhen-
nelmänä 200 kpl. Toimituskunnan käytettä-
väksi myönnettiin enintään 55 750 mk paina-
tus- ja käännöstyökustannusten sekä tarkas-
tajien ja toimitussihteerin palkkioiden suo-
rittamista varten (17.2. 518 §, 27.5. 1555 §). 

Jäsenmaksut. Yleisjaosto kehotti rahatoi-
mistoa suorittamaan International Hospital 
Federation -nimisen järjestön jäsenmaksun 
200 mk (yjsto 2.4. 5723 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Huoltolautakunta. Mustalaislähetys-yhdis-
tyksen anomuksesta ja ao. lautakuntien esi-
tyksestä kaupunginhallitus päätti kehottaa 
kiinteistölautakuntaa viipymättä osoitta-
maan lautakunnan 2.12. tekemässä esitykses-
sä mainitut Pihlajamäessä, Pukinmäessä, 
Reimarlassa ja Vuosaaressa olevat kuusi 
asuinrakennusta huoltolautakunnan käyt-
töön ja hallintaan asuinhuoneistojen vuokran 
suuruista tilitysvuokraa vastaan edelleen 
huoltoviraston toimesta yhteistoiminnassa 
lastensuojelu viraston, kiinteistöviraston ja 
asunnonjakotoimiston kanssa vuokrattaviksi 
kaupungin toimesta asunnon kiireellisessä 
tarpeessa oleville mustalaisperheille toistai-
seksi, kunnes toisin määrätään ja huoltolau-
takunnan määräämin vuokraehdoin, joissa 
soveltuvin osin oli noudatettava kiinteistö-
lautakunnan vahvistamia asuinhuoneistojen 
vuokraehtoja. Kiinteistölautakuntaa keho-
tettiin edelleenkin huolehtimaan em. raken-
nusten kunnossapidosta ja muista isännöit-
sijäntehtävistä ja vastaisuudessa kulloinkin 
esiintyvän tarpeen ja mahdollisuuksien mu-
kaan osoittamaan sopivia huoneistoja huolto-
lautakunnan käyttöön mustalaisperheiden 

asuntotilanteen helpottamiseksi (22. 12. 
3578 §). 

Huoltovirasto. Viraston suuresti lisäänty-
neen työmäärän vuoksi huoltolautakunta oli 
pyytänyt oikeutta lisätyövoiman palkkaami-
seen. Huoltolautakunta oikeutettiin palkkaa-
maan huoltoviraston palvelukseen kolme aka-
teemisen loppututkinnon suorittanutta hen-
kilöä työsopimussuhteeseen 18. pl:n perus-
palkan mukaisin palkkaeduin, kaksi toimen-
tajan tehtävään soveltuvan koulutuksen 
omaavaa henkilöä työsopimussuhteeseen 10. 
pl:n peruspalkan mukaisin palkkaeduin ja 
viisi toimistoapulaista 7. pl:n peruspalkan 
mukaisin palkkaeduin ajaksi 15.2.—31.12. 
1969; ko. henkilöt oli palkattava työnvälitys-
toimistoon ilmoittautuneista Helsingissä koti-
ja henkikirjoituspaikan omaavista, työpaik-
kaa vailla olevista työnhakijoista. Huolto-
virastoa kehotettiin yhteistoiminnassa jär-
jestelytoimiston kanssa kokeilunluonteisesti 
toteuttamaan järjestelytoimiston suoritta-
man tutkimuksen perusteella tehdyt ehdo-
tukset huoltoviraston eräiden toimintojen 
rationalisoimisesta. Lisätyövoiman palkkauk-
sesta aiheutuneet kustannukset saatiin suo-
rittaa työllisyyden turvaamiseen kaupungin-
hallituksen käytettäväksi merkitystä siirto-
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määrärahasta huoltoviraston esittämän hy-
väksyttävän laskelman mukaisesti (10.2. 
457 §, 9.6. 1785 §). Huoltovirasto oikeutettiin 
vielä palkkaamaan 1.1.1970 perustettuun 
neljään 18. pl:n huoltotarkastajan, kolmeen 
9. pl:n kodinhoitajan, yhteen 8. pl:n toimisto-
apulaisen ja kahteen 7. pl:n toimistoapulaisen 
virkaan virkoja haettavaksi julistamatta vas-
taavia tehtäviä tilapäisinä viranhaltijoina 
hoitaneet, lautakunnan 9.9. tekemässä esi-
tyksessä mainitut henkilöt (22.9. 2636 §). 

Kaupunginhallitus myönsi tarvittavan 
määrärahan yhden eläkeasiain hoitajan ja 
kolmen toimistoapulaisen palkkaamiseksi 
asiamiesosastoon ajaksi 15.9.—31.12. (8.9. 
2497 §). 

Huolto virastossa avoinna olevat kaksi 13. 
piin huoltosisaren virkaa päätettiin jättää 
vakinaisesti täyttämättä toistaiseksi, kuiten-
kin kauintaan 31.12.1970 saakka (8.12. 
3459 §). 

Helsingin Kunnallisvirkamiehet- ja toimi-
henkilöt yhdistys oli lähettämässään kirjeessä 
maininnut, että sen saaman tiedon mukana 
huoltovirastossa oli jo useamman vuoden ajan 
ilmennyt henkilökuntavajausta. Nimen-
omaan on 6. ja 9. huoltotoimiston työtilanne 
muodostunut kestämättömäksi. Yhdistys 
pyysi, että näiden toimistojen henkilökuntaa 
ensitilassa lisättäisiin huomauttaen, että yli-
työkorvauksiin käytetyt varat riittäisivät 
kahden uuden viranhaltijan palkkaamiseen. 
Järjestelytoimisto ilmoitti selvitelleensä huol-
tolautakunnan tekemien esitysten johdosta 
huoltoviraston ja myös em. toimistojen hen-
kilökunnan tarvetta. Kumpaankin toimistoon 
oli lisätty henkilökuntaa. Huoltotarkastajien 
tehtäviä ja työmääriä tarkastaessaan oli jär-
jestelytoimisto todennut eri huoltotoimistojen 
työmäärän huomattavasti poikkeavan toisis-
taan. 6. huoltotoimiston työmäärä oli tällöin 
todettu muita suuremmaksi. Järjestelytoi-
misto esitti työpaineen tasaamista henkilö-
kuntasiirroilla muista toimistoista. Huolto-
lautakunta on työpaineen lisääntyessä tehnyt 
useita esityksiä lisätyövoiman palkkaami-

seksi huolto virastoon. Vuoden 1970 alussa 
kansaneläkkeiden osalta voimaan tulevat 
lainmuutokset aiheuttavat vähenemistä aina-
kin vanhusten asumistukitapausten osalta ja 
ilmeisesti myös huoltoavun kotiavustusta-
pausten osalta. Tällöin voidaan entistä pa-
remmin suorittaa eri toimistojen välisiä hen-
kilökunnan siirtoja. Kaupunginhallitus päätti 
ilmoittaa yhdistykselle v:n 1970 talousarvio-
ehdotukseen sisällytetystä lisähenkilökunnan 
palkkaamisesta huoltotoimistoihin ja samalla 
lähettää jäljennöksen järjestelytoimiston ja 
huoltolautakunnan lausunnoista (1.12. 
3377 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan ottamaan lautakunnan 2.10.1969 te-
kemässä esityksessä tarkoitettuihin vanhus-
tenhuoltolaitoksiin 1.1.1970 perustettaviin 
139 virkaan niitä haettavaksi julistamatta 
vastaavia tehtäviä hoitaneet tilapäiset viran-
haltijat tavanmukaisilla ehdoilla (20.10. 
2908 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa huolto-
lautakunnan tehtäväksi sosiaalialennusvoin 
jakamisen hoitamisen valtioneuvoston 24.7. 
tekemän päätöksen mukaisesti sekä asiaa kos-
kevien tietojen hankkimisen myös lastensuo-
jelu- ja työvoimaviranomaisilta. Päätös alis-
tettiin valtuuston hyväksyttäväksi (4.8. 
2062 §). Huoltovirastoon saatiin sosiaalivoin 
jakamisesta aiheutuvien tehtävien hoitamista 
varten palkata työsopimussuhteeseen 15 hen-
kilöä 19.8. lukien yhden kuukauden ajaksi 
7. piin palkkaa vastaavalla palkalla. Tehtä-
vän suorittamista varten asetettavan työryh-
män esimieheksi määrätylle, 18. piin huolto-
tarkastajalle Helena Meskaselle saatiin mak-
saa lokakuun loppuun hänen oman palkkansa 
lisäksi 18. ja 21. palkkaluokkien välinen ero-
tus ikälisineen. Huoltoviraston käytettäväksi 
myönnettiin 12 500 mk ko. henkilöiden palk-
kaamista varten ja 2 000 mk tehtävän toi-
meenpanemisesta ehkä aiheutuvia muita me-
noja varten (18.8. 2206 §, 6.10. 2752 §, 13.10. 
2842 §). Vielä kaupunginhallitus määräsi 
sosiaalialennusvoin jakamisesta kunnallishal-
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lituksille määrätyt toimenpiteet v:n 1970 
osalta huoltolautakunnan tehtäväksi ja 
myönsi 18 400 mk siitä aiheutuneiden kus-
tannusten suorittamista varten siten, että 
tehtävään saatiin palkata enintään 11 työ-
sopimussuhteista toimistoapulaista ajaksi 
2.1.—30.4.1970 niin, että työvoimaa vähen-
nettäisiin sitä mukaa, kun sen pitäminen ei 
olisi välttämätöntä. Huoltotarkastaja Meska-
selle myönnettiin em. palkkaedut enintään 
ajaksi 1.1.—28.2.1970 (22.12. 3579 §). 

Yleisjaosto päätti merkitä tiedoksi Vakuu-
tusosakeyhtiö Pohjolan päätöksen kodinhoit. 
Kaija Partisen työtapaturmaa koskevassa 
asiassa ja tyytyä päätökseen (yjsto 12.12. 
7644 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan asettamaan kokeilunluonteisesti edel-
leen kertomusvuoden ajaksi kaupunginhalli-
tuksen 25.3.1968 tekemässä päätöksessä tar-
koitetun kuntoutustoimikunnan toimimaan 
neuvoa antavana elimenä kuntoutus- ym. 
asioiden käsittelyssä siten, että toimikunnalla 
on oikeus tarvittaessa käyttää työssään mm. 
psykiatri- ja psykologiasiantuntijoita. Toi-
minnasta aiheutuvat kustannukset saatiin 
suorittaa lautakunnan käytettävissä olevista 
varoista niitä kuitenkaan ylittämättä. Toimi-
kunnan toiminnasta ja sen tuloksista oli an-
nettava selostus kaupunginhallitukselle tam-
mikuun 1970 kuluessa (24.2. 604 §). 

Yleisjaosto oikeutti huoltoviraston kokei-
lunluonteisesti v:n 1970 aikana järjestämään 
taustamusiikkia 6. huoltotoimiston, Pavi-
huoltotoimiston sekä 2. ja 7. huoltotoimisto-
jen yleisön odotustiloihin. Tarvittavat lait-
teet saatiin hankkia Ohjelma Oy Finnestrad 
-nimiseltä yhtiöltä 3.11.1969 tehdyn tarjouk-
sen perusteella käyttäen tarkoitukseen huol-
tolautakunnan käyttövaroja (yjsto 17.12. 
7702 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan käyttämään kertomusvuoden talous-
arvioon pääomamenoihin huoltotoimen ra-
kennusten perusparannustöitä varten merkit-

tyä 221 000 mk:n suuruista siirtomäärärahaa 
(24.2. 606 §). 

Rakennusviraston konevarikkoa kehotet-
tiin luovuttamaan Ford Transit 850 Van 
-merkkinen, ikkunoilla varustettu paketti-
auto korvauksetta huoltoviraston käyttöön 
alkoholistien kuljetuksia varten. Välttämät-
tömät muutostyöt saatiin suorittaa huolto-
lautakunnan käytössä olevilla varoilla (yjsto 
19.11. 7480 §). 

Yleisjaosto teki kertomusvuoden aikana 
eräitä päätöksiä, jotka koskivat eri huolto-
toimistoissa tapahtuneita järjestyshäiriöitä 
ja niissä sattuneita varkauksia. 

Kiukaisten kunnanhallitus oli lääninhalli-
tukselta pyytänyt Helsingin kaupungin vel-
voittamista suorittamaan kunnalle 1 173 mk 
korvauksena erään potilaan hoidosta Harja-
vallan sairaalassa aikana 28.12.1967—31.3. 
1968. Lääninhallitus hylkäsi anomuksen sillä 
perusteella, ettei potilas ollut v. 1967 henki-
kirjoitettu Helsingin kaupungissa eikä myös-
kään ollut näytetty, että hänellä sanottuna 
vuonna olisi ollut varsinainen asuntonsa tai 
kotinsa Helsingin kaupungissa (17.3. 806 §, 
8.12. 3453 §). 

Yleisjaosto päätti hyväksyä huoltolauta-
kunnan toimenpiteen, jonka perusteella huol-
toviraston henkilökunnasta kokoonpantu 
ryhmä oli suorittanut tutustumiskäynnin 
Perniön huoltolaan. Linja-autokuljetuksen 
suorittamista varten myönnettiin 250 mk 
(yjsto 3.9. 6859 §). 

Tilapäismajoitustoiminta. Yleisjaosto oi-
keutti huoltoviraston luovuttamaan Kallion 
virastotalossa sijaitsevasta 6. huoltotoimiston 
huonetiloista tarpeelliset toimisto- ja asiakas-
tilat vuokratta sekä korvauksetta vähäiset 
toimistotarvikkeet, puhelimen käyttöoikeu-
den, valaistuksen ja siivouksen tilapäismajoi-
tustoimintaa keskitetysti ohjaavan yhteis-
työelimen käyttöön sen päivittäin klo 16—19 
tapahtuvaa toimintaa varten kauintaan 
ajaksi 15.10.1969—15.5.1970 seuraavilla eh-
doilla: 

Majoitustoiminnan keskuselimen toimin-
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nan aloittamisesta ja lopettamisesta päättä-
vät majoitustoimintaa harjoittavat yhteisöt 
yhteistoiminnassa huoltoviraston kanssa ot-
taen tällöin huomioon vallitsevan majoitus-
tarpeen. 

Majoitustoiminnan keskuselimen on laa-
dittava toiminta-aikana kustakin majoituk-
seen pyrkivästä henkilökortti, johon on mm. 
merkittävä huoltoviraston antamien ohjei-
den mukaisesti henkilö- ym. tiedot. 

Majoitustoiminnan keskuselimen toiminta-
aikana karttuneen kortiston on oltava päi-
vittäin huoltoviraston käytettävissä. 

Majoitustoiminnan keskuselimen toiminta-
kauden päätyttyä on em. kortisto luovutet-
tava huoltoviraston käytettäväksi lähde-
aineistona yhteismajoituksen kokonaistar-
peen selvittämiseksi. 

Majoitustoimintaa harjoittavien yhteisöjen 
on majoituspaikkapulan helpottamiseksi ke-
hotettava majoitussuojissaan asuvia maksu-
kykyisiä henkilöitä hakeutumaan vakinaisiin 
asuntoihin tai matkustajakoteihin (yjsto 
15.10. 7202 §). 

Alkoholin väärinkäyttäjät. Kaupunginhalli-
tus päätti lähettää kaikille virastoille ja lai-
toksille tiedoksi huoltolautakunnan toimesta 
laaditun suosituksen kaupungin palveluksessa 
olevien niiden henkilöiden, joiden alkoholin-
käyttö aiheuttaa ongelmia, ohjaamisesta hoi-
toon virastojen sekä laitosten harkinnan mu-
kaan sovellettavaksi kuitenkin siten, ettei 
hoitoonohjaamismenettelyllä saa heikentää 
työpaikkakuria eikä vaarantaa yleistä järjes-
tystä ja turvallisuutta (17.3. 810 §). 

Kaupunginvaltuuston toinen varapuh.joht. 
Londen, vt Pettinen ja f il. tri Ilmari Hiitonen 
olivat lähettäneet kirjeet, jotka koskivat toi-
menpiteisiin ryhtymistä korvikealkoholin 
väärinkäyttäjien aiheuttamien häiriöiden 
poistamiseksi ja huoltotoimenpiteiden järjes-
tämistä. Huoltolautakunnan, poliisilaitoksen 
ja m.ajoituskomitean ko. asiaa koskevista lau-
sunnoista päätettiin lähettää jäljennökset 
sekä sosiaali- ja terveysministeriölle että so-
siaalihallitukselle ja samalla 

1) tehdä sosiaalihallitukselle esitys kiireel-
lisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä huoltola-
paikkojen lisäämiseksi työlaitoksissa vapaina 
olevia hoitopaikkoja hyväksi käyttäen siten, 
että huoltolahoidon tarpeessa olevat alkoho-
listit viipymättä voidaan toimittaa huoltola-
hoitoon, 

2) tehdä sosiaalihallitukselle esitys tähän-
astista tehokkaampiin toimenpiteisiin ryhty-
misestä sen valvomiseksi, että muutkin kun-
nat tarvittavissa määrin ja riittävän ajoissa 
huolehtivat asunnottomista alkoholisteistaan 
samoin kuin heidän saattamisestaan tarvitta-
vaan hoitoon siten, etteivät nämä asunnon ja 
huollon sekä hoidon puutteen vuoksi tarpeet-
tomasti siirry muiden kuntien rasitukseksi, ja 

3) pyytää sosiaalihallitusta ryhtymään toi-
menpiteisiin, joilla voidaan luoda lailliset 
edellytykset ns. selviämisasemien aikaansaa-
miseen ja toimimiseen. 

Samalla kaupunginhallitus päätti 
a) kehottaa kaupunkisuunnittelulautakun-

taa yhteistoiminnassa kiinteistöviraston, 
huoltoviraston ja Helsingin uudet asuntolat 
Oy:n kanssa kiireellisesti ryhtymään toimen-
piteisiin kaupunginhallituksen 30.3.1967 Vii-
kin alueelta nykyisen Viikintien ja Lahden-
tien väliseltä alueelta Helsingin uudet asun-
tolat Oy:lle miesten yhteisasuntolan rakenta-
mista varten varatun, n. 6 500—7 000 m2 kä-
sittävän tontin rajojen määrittelemiseksi ja 
tontin muodostamiseksi siten, että sille voi-
daan rakentaa n. 4 000 m2:n suuruisen ker-
rosalan käsittävä asuntolarakennus, 

b) kehottaa kaupunkisuunnittelulautakun-
taa yhteistoiminnassa kiinteistöviraston, huol-
toviraston ja Suomen Pelastusarmeijan Sää-
tiön kanssa ryhtymään toimenpiteisiin kau-
punginhallituksen 20.1.1966 tekemällä pää-
töksellä Suomen Pelastusarmeijan Säätiölle 
yksinäisille asunnottomille helsinkiläisille tar-
koitetun yhteisasuntolan rakentamista varten 
Ala-Malmin korttelista n:o 38155 varatun 
tonttialueen n:o 13 (Talttatie 1) rajojen mää-
rittelemiseksi siten, että yhteisasuntolan 
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suunnitteluun voidaan mikäli mahdollista 
tehokkaasti ryhtyä syksyllä 1970, 

c) kehottaa kiinteistölautakuntaa yhteis-
toiminnassa huoltoviraston ja sen toimesta 
asetetun yhteistyöelimen kanssa ryhtymään 
toimenpiteisiin esityksen tekemiseksi kiireel-
lisesti kaupunginhallitukselle tarkoitukseen 
sopivien tonttialueiden luovuttamiseksi asun-
nottomille alkoholisteille mahdollisesti raken-
nettavia valmisrakenteisia puutaloja var-
ten; 

d) ilmoittaa olevansa valmis osaltaan myö-
tävaikuttamaan a) ja b) kohdassa mainittu-
jen asuntolarakennusten sekä Suoja-Pirtti 
yhdistyksen rakennushankkeen rahoituksen 
järjestämiseen takuiden ym. muodossa ja 

e) kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä 
huoltoviraston kanssa tutkimaan mahdolli-
suuksia huonetilojen tilapäiseen luovuttami-
seen em. tarkoituksiin kaupungin omista-
mista pienkiinteistöistä samoin kuin huone-
siian järjestämisestä naisalkoholistien ensi-
suojat oimintaa varten. 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää 
Helsingin poliisilaitosta sen käytettävissä ole-
vien mahdollisuuksien puitteissa tähänastista 
enemmän kiinnittämään huomiota yleisen 
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen 
yleisillä paikoilla sekä yhteistoiminnassa 
huoltoviraston kanssa ryhtymään nykyistä 
tehokkaampiin toimenpiteisiin alkoholistien 
ja korvikeaineiden väärinkäyttäjien saatta-
miseksi huoltoon ja hoitoon (10.11. 3163 §). 

Sosiaalihallitus lähetti 11.11. kunnanhalli-
tuksille yleiskirjeen, jossa kehotettiin hyvissä 
ajoin ryhtymään toimenpiteisiin tarpeellisten 
majoitus- ja lämmittely tilojen aikaansaami-
seksi asunnottomille alkoholisteille, koska jo-
kaisen kunnan asiana on itse pyrkiä järjestä-
mään omien asunnottomien päihdyttävien 
aineiden väärinkäyttäjien hoito ja huolto si-
ten, etteivät ne siirtyisi toisten kuntien alueel-
le, mikä aiheuttaa huollettavien kasaantu-
mista varsinkin suurimpiin kaupunkeihin. 
Itä-Suomen työlaitoksesta oli myös varattu 
30 paikkaa alkoholistien huoltoon käytettä-
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väksi. Kaupunginhallitus päätti merkitä so-
siaalihallituksen yleiskirjeen tiedoksi (1.12. 
3376 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota huolto-
lautakunnan 19.8. tekemän päätöksen, joka 
koski 10 000 mk:n avustuksen myöntämistä 
Suoja-Pirtti yhdistykselle sen Lauttasaaren-
katu l:ssä harjoittaman ensisuojatoiminnan 
tukemiseksi. Samalla kaupunginhallitus päät-
ti myöntää yhdistykselle 10 000 mk:ntilapäis-
avustuksen em. ensisuojatoiminnan käyttö-
kustannuksia varten kertomusvuoden syk-
syllä huoltolautakunnan määräämillä ehdoil-
la siten, että toiminnan vakiinnuttua mah-
dollisimman suuri osa näistä varoista palau-
tetaan kaupunginkassaan ja että avustus-
varojen käytöstä toimitetaan viimeistään 
31.12. mennessä yleis jaostolle yksityiskohtai-
nen selitys. Lisäksi kaupunginhallitus myönsi 
huoltolautakunnan käytettäväksi 5 500 mk 
työsopimussuhteisen sosiaalityöntekijän palk-
kaamiseksi huolto virastoon ajaksi 15.9.— 
31.12. ja työsopimussuhteisen huoltotarkas-
tajan palkkaamiseksi ajaksi 1.11.—31.12. 
sijoitettaviksi huoltoviraston edustajina 
Lauttasaarenkatu l:ssä toimivaan ensisuo-
jaan valvonta- ja huoltotoimenpiteiden suo-
rittamista varten (15.9. 2559 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin luovut-
tamaan Kotikallion lastentarhasta vapautu-
neet huonetilat vuokratta Kovaosaisten ystä-
vät -yhdistyksen hallintaan ajaksi 1.1.— 
31.3.1970 käytettäväksi naisalkoholistien en-
sisuojat oimintaan yhteistoiminnassa huolto-
viraston kanssa (29.12. 3675 §). 

Merkittiin tiedoksi huoltolautakunnan se-
lostus asunnottomiin alkoholisteihin kohdis-
tuneen ensisuojatoiminnan aikana 1.11.1968 
—30.4.1969 antamista kokemuksista (15.9. 
2563 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä huol-
tolautakunnan 12.5. tekemän päätöksen ta-
lossa Ensi linja 11 — Alppikatu 1 sijaitsevan 
alkoholistien väliaikaisen hoitokodin huone-
tilojen vuokrasopimuksen jatkamisesta Suo-
men Pelastusarmeijan Säätiön kanssa kauin-
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taan toukokuun loppuun 1970 saakka (27.5. 
1569 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä huolto-
lautakunnan ja kiinteistölautakunnan esi-
tyksen Eläintarhan huvilan n:o 9 ostamisesta 
alkoholistien hoitokotia varten ja kehottaa 
huoltolautakuntaa laatimaan tarkistetun 
suunnitelman pysyväisluonteisen hoitokodin 
rakentamisesta tai muulla tavoin perustami-
sesta ja esittämään suunnitelman yksityis-
kohtaisine kustannusarvioineen kaupungin-
hallitukselle (20.1. 222 §). 

Yksinäisten miesten asuntolat. Kaupungin-
hallitus määräsi Oulunkylässä Torppamäki 
10:ssä sijaitsevan ent. Torpan vanhainkodin 
rakennukset tontteineen siirrettäväksi huol-
tolaitosten johtokunnan hallinnasta 1.1.1970 
lukien huolto viraston hallintaan (21.4. 1175 

Torpan ent. vanhainkodin rakennukset 
päätettiin luovuttaa edelleen 1.6.1969 lukien 
toistaiseksi Helsingin uudet asuntolat Oy:n 
käyttöön vuokratta yksinäisten miesten asun-
tolana käytettäväksi seuraavin ehdoin: 

a) että yhtiön toimesta ja kustannuksella 
suoritetaan sanotuissa rakennuksissa palo-, 
terveydenhoito- ja poliisiviranomaisten kul-
loinkin vaatimat välttämättömät korjaus-ja 
muutostyöt, 

b) että käyttösopimus on voimassa 6 kk:n 
irtisanomisajoin ja että yhtiö sitoutuu ole-
maan vaatimatta kaupungilta korvausta tai 
avustusta edellä a) kohdassa tarkoitettujen 
kustannusten osalta, 

c) että yhtiö omalla kustannuksellaan 
huolehtii rakennusten ja tonttialueen kunnos-
sapidosta 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 

päättyessä korvauksetta jättämään paikoil-
leen muutos- ja korjaustöiden yhteydessä 
asentamansa kiinteät laitteet ja muut kiin-
teistöön kuuluvat osat sekä 

g) että muilta osin noudatetaan huolto-
lautakunnan toimesta mahdollisesti asetetta-
via ehtoja (21.4. 1176 §, yjsto 19.3. 5606 §). 

Kodinhoitotoiminta. Kaupunginhallitus 
päätti, ettei huoltolautakunnan 24.11. teke-
mä esitys sijaisten palkkaamisesta sairaus- ja 
äitiyslomalla oleville kodinhoitajille antanut 
toistaiseksi aihetta muihin toimenpiteisiin, 
kuin että sosiaalihallitukselle tehdään esitys 
mainittujen sijaisten palkkaamisesta huolto-
lautakunnan esittämällä tavalla (22.12. 
3581 §). 

Kodinhoitajien ja kotiavustajien määrän 
lisäämistä koskevan Aikamme Naiset -yhdis-
tyksen anomuksen johdosta kaupunginhalli-
tus päätti ilmoittaa yhdistykselle, että kau-
pungin palveluksessa olevien kodinhoitajien 
ja kotiavustajien määrää lisätään vuosittain 
siinä määrin, kuin siihen kunkin vuoden ta-
lousarvion puitteissa on mahdollisuuksia 
(10.2. 454 §). 

Työtuvat. Kaupunginhallitus oikeutti huol-
tolautakunnan jättämään 1.2. avoimeksi tu-
levan, 18. pl:n työtuvanhoitajan viran vaki-
naisesti täyttämättä, kauintaan kuitenkin 
31.12.1969 saakka (7.1. 62 §). 

Huoltolautakunnan asiaa koskevan esityk-
sen johdosta kaupunginhallitus päätti ilmoit-
taa lautakunnalle, että työtuvissa huolto-
suhteisina työskentelevien henkilöiden osalta 
työaikojen, työolosuhteiden ja niihin verrat-
tavien muiden asioiden yksityiskohtainen 
määritteleminen ja järjestäminen on katsot-
tava kuuluvan huoltolautakunnan toimival-
taan ja tehtäviin. Samalla kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa, ettei kaupunginhallituksella 
ole lautakunnan 29.5. esittämän järjestelyn 
osalta muuta huomautettavaa, kuin ettei 
työtuvissa huoltosuhteisina työskentelevien 
osalta ole tarkoituksenmukaista eikä kaikissa 
suhteissa mahdollistakaan pyrkiä työsopi-
mussuhteessa olevia työntekijöitä koskevien 
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säännösten noudattamiseen. Huoltolautakun-
taa kehotettiin lisäksi yhteistoiminnassa so-
siaalihallituksen kanssa työtupatoiminnan 
edelleen kehittämistä suunnitellessaan selvit-
tämään työtuvissa huoltosuhteisina työsken-
televien huollettavien asema (23.6. 1923 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti työtupien joh-
tokunnan käytettävissään olevien määrä-
rahojen puitteissa suorittamaan huoltosuh-
teisina työtuvissa työskenteleville työrahan 
itsenäisyyspäiviltä ja vapunpäiviltä (13.1. 
129 §, 5.5. 1322 §). 

Työtupien ennakko varojen määrä päätet-
tiin nostaa 1 000 mk:aan siten, että työtupien 
varsinaisen kassan ennakko varojen määrä on 
750 mk ja Kallion virastotalossa sijaitsevan 
myymälän vaihtokassa 250 mk, josta sum-
masta saatiin siirtää Pihlajamäen asuintalos-
sa sijaitsevan myymälän vaihtokassaksi 
100 mk (yjsto 11.6. 6291 §). 

Kaupunginhallitus kumosi työtupien joh-
tokunnan 14.10. tekemän päätöksen työhön-
valmennuskurssien j ärj estämisestä 3.11.— 
5.12.1969. Työtupien johtokuntaa kehotet-
tiin yhteistoiminnassa ammattioppilaitosten 
johtokunnan ja huolto viraston kanssa edel-
leen kehittämään työhönvalmennuskurssien 
järjestämisestä romaaninaisia varten laadit-
tua suunnitelmaa siten, että pyrittäisiin am-
mattitaidon antamiseen sellaisilla aloilla, 
joilla näyttää olevan pysyviä työhönsijoitus-
mahdollisuuksia (24.11. 3303 §). 

Työtupien verho-osastolle v:n 1968 aikana 
kertyneet virheelliset jäännöspalat päätet-
tiin myydä 50 %:n alennuksella yksityisille 
henkilöille (yjsto 26.2. 5427 §). 

Merkittiin tiedoksi työtupien ilmoitus yksi-
tyisen asiakirjan väärentämisestä ja työ-
tuvilla sattuneesta kaupungin omaisuuden 
anastamisesta (yjsto 19.11. 7482 §, 11.6. 
6314 §). 

Vanhusten väliaikainen asumistuki. Kau-
punginhallitus käsitteli kertomusvuoden ai-
kana eräitä valituksia, joita oli tehty vanhus-
ten asumistuen myöntämistä koskevista 
huoltolautakunnan päätöksistä (7.1. 66 §, 

27.5. 1568, 1572 §, 23.6. 1928 §, 27.10. 2987 §). 

Vanhustenhuoltolaitokset. Merkittiin tie-
doksi huoltolautakunnan selvitys erikoismak-
suluokan hoitopaikoilla ja itse maksavina 
hoidettujen henkilöiden hoitopäivistä van-
hustenhuoltolaitoksissa v. 1968 (19.5. 1482 §). 

Vanhustenhuoltolaitosten päiväkotiosasto-
jen toimintaa koskeva huoltolautakunnan se-
lostus merkittiin tiedoksi. Samalla kaupun-
ginhallitus päätti, ettei asia kaupunginhalli-
tuksen taholta antanut toistaiseksi aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että huoltolau-
takuntaa kehotettiin edelleenkin tarkoin seu-
raamaan vanhusten päiväkotitoiminnasta 
saatuja kokemuksia ja antamaan niistä kau-
punginhallitukselle selostus 30.9.1970 men-
nessä (8.12. 3454 §). 

Koskelan sairaskodin tp. konemestarin 
vaalin peruuttamista ja virkanimikkeen 
muuttamista koskevan Kuntien Konemesta-
rit -yhdistyksen anomuksen johdosta kaupun-
ginhallitus päätti ilmoittaa yhdistykselle, 
että huoltolaitosten johtokunnan 16.5. pide-
tyn kokouksen päätökset olivat yhdistyksen 
jättäessä 24.7. esityksensä kaupunginhalli-
tukselle jo saaneet lain voiman, joten kokouk-
sessa tehtyjen päätösten peruuttaminen ja 
muuttaminen ei ollut mahdollista (8.9. 
2494 §). 

Poikkeuksena 29.5.1968 tekemäänsä pää-
tökseen kaupunginhallitus vahvisti sairas-
kodin laboratorion toimistoapulaisen päivit-
täisen työajan Y2 t:n lepotaukoineen 1.4. lu-
kien toistaiseksi seuraavaksi: maanantaisin 
klo 8—16 ja muina työpäivinä klo 8.3 0—16 
(31.3. 961 §). 

Merkittiin tiedoksi lääninhallituksen pää-
tökset, jotka koskivat Koskelan sairaskodin 
eräiden yöylihoitajien anomusta palkan saa-
misesta terveydenhoitoalan työnseisauksen 
ajalta ja joilla päätöksillä anomukset yötyö-
korvauksen saamisesta yleensä oli hylätty 
(4.8. 2094-2096 §). 

Kaupunginhallitus myönsi ao. määrä-
rahoista 11 200 mk kahden Koskelan sairäs-
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kotiin ja kahden Suursuon vanhainkotiin si-
joitettavan naispuolisen työttömän työllistä-
miseksi kauintaan 30.4.1969 saakka (13.1. 
122 §). 

Merkittiin tiedoksi, että lääkintöhallitus 
oli 4.3. ilmoittanut kaupunginhallituksen 
esityksestä merkinneensä lääkintöhallituksen 
toimesta pidettävään laitossairaalaluetteloon 
Koskelan sairaskodin hoitopaikkaluvuksi 1.3. 
lukien 1 019 siten, että näistä 683 kuuluu 
sisätautien osastoon, 101 kirurgian osastoon 
ja 235 mentaaliosastoon, 25 päivähoito-
osastoon ja kertomusvuoden loppuun saakka 
38 väliaikaiseen sisätautien osastoon UI. 
Sosiaalihallitukselle kaupunginhallitus oli il-
moittanut sairaskodin G-rakennuksen perus-
korjaustöiden päättymisestä ja em. esityk-
sestä (24.2. 605 §, 17.3. 809§). Sosiaalihallitus 
oli myöhemmin vielä vahvistanut U-raken-
nuksen ensimmäisen kerroksen käytettäväksi 
edelleen väliaikaisena, 38 vanhainkotityyp-
pistä hoitopaikkaa käsittävänä osastona 
v:n 1972 loppuun saakka (23.6. 1921 §, 20.10. 
2906 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan tekemään eräiden Koskelan sairasko-
din lääkärien kanssa sopimuksen erikoismak-
suluokan potilaiden polikliinisestä tutkimi-
sesta sairaskodin röntgen- ja laboratorio-osas-
toilla samoin kuin oikeudesta käyttää sairas-
kodin välineitä ja hoitohenkilökuntaa yksi-
tyispotilaiden vastaanottamiseen sekä näyt-
teiden tutkimiseen edelleen v:n 1969 ja 1970 
aikana. Lääkärit saisivat suorittaa tutkimuk-
sia vain sellaisena sovittuna aikana, jolloin he 
sairaskodin työjärjestyksen mukaan eivät ole 
työssä sairaskodissa tai Kustaankartanon 
vanhainkodissa sekä siten, ettei työpäivää 
saanut aloittaa yksityisvastaanotolla. Oikeus 
myönnettiin seuraavilla ehdoilla: 

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) oikeus myönnetään laitokselle suoritet-
tavaa täyt tä korvausta vastaan sekä edel-
lyttäen, ettei se aiheuta ylityötä laitoksen 
muulle 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 neuvottelukunnan 
yleissuositukseen samoin kuin erikoissuosi-
tukseen sisältyvät ehdot ja näkökohdat. 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa 
huoltolautakuntaa tarkoin valvomaan lääkä-
rien varsinaisen työajan samoin kuin yksi-
tyisvastaanottoa varten vahvistettujen mää-
räysten noudattamista ja että kaupunki saa 
edellä mainitussa yleissuosituksessa tarkoite-
tut täydet korvaukset sekä että yksityisvas-
taanottoihin liittyvästä henkilökunnan, väli-
neiden ja huonetilojen käytöstä pidetään 
käytön seuraamista ja korvauksen määrää-
mistä varten käyttö- ja päiväkirjaa (13.1. 
128 §, 8.12. 3458 §). 

Koskelan sairaskotiin päätettiin hankkia 
Instrumentarium Oy: Itä defibrillaattorin elek-
trodipari käyttäen osasuorituksena entisiä 
elektrodeja (yjsto 19.2. 5371 §); vielä sairas-
koti oikeutettiin vaihtamaan käytöstä pois-
tettu Hako-System-puutarhatraktori uuteen 
Klippo G 6 MB -vaakatasoleikkuriin (yjsto 
15.1. 5117 §); myymään Antinkoti Oy:lle 
kolme ruoankuljetus vaunua 450 mk/kpl 
(yjsto 26.11. 7531 §) ja poistamaan sairasko-
din kiinteistöön kuuluvat, kirjeessä n:o 1201/ 
2.7.1969 luetellut keittiökalusteet irtaimisto-
luettelosta ja myymään ne eniten tarjoavalle 
(yjsto 19.11. 7483 §). 

Merkittiin tiedoksi, että valtiovarainminis-
teriö oli 19.2. vapauttanut kaupungin maksa-
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masta 50 % sairaskotiin v. 1968 hankitun 
pienoisbussin autoveron määrästä. Kaupun-
ginhallitus päätti tyytyä päätökseen (8.4. 
1034 §). 

Yleisjaosto käsitteli eräitä sairaskodin au-
toille sattuneita liikennevaurioita koskevia 
asioita (yjsto 26.2. 5429 §, 20.8. 6757 §, 10.9. 
6919 §). 

Yleisten töiden lautakunnalle myönnettiin 
oikeus käyttää sairaskodin G-rakennuksen 
saneerausta varten kertomusvuoden talous-
arvioon merkittyä osamäärärahaa töiden lop-
puun suorittamista varten (13.1. 132 §). 

Merkittiin tiedoksi asiamiestoimiston sel-
vitys, joka koski sairaskodin laitosmiehen 
Armas Puhakan kuolemaan johtanutta tapa-
turmaa (yjsto 12.11. 7425 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että lääkintö-
hallituksen kansanterveyden tutkimus- ja 
opetuskeskuksen toimesta 8.—18.10. pidettä-
väksi suunniteltu kunnanlääkärien geriatri-
nen jatkokoulutuskurssi saatiin korvauksetta 
järjestää Koskelan sairaskodin huonetiloissa 
sillä ehdolla, ettei järjestelyistä huonetilojen 
siivous- ja valaistuskustannuksia lukuun otta-
matta aiheudu kaupungille kustannuksia (8.9. 
2496 §). 

Kustaankartanon vanhainkoti. Kaupungin-
hallitus päätti, muuttaen v. 1968 tekemäänsä 
päätöstä Kustaankartanon vanhainkodin 
osalta, että vanhainkodin traktorinkulj. Simo 
Nukariselle, huoltomies Heimo Murisojalle, 
apumiehille Kalle Ulmaselle ja Juhani Kujan-
päälle sekä vahtimest. Viljo Laaksolle saatiin 
suorittaa niiltä tunneilta, jolloin he joutuvat 
tilapäisesti toimimaan auton- tai traktorin-
kuljettajina, auton- tai traktorinkulj ettaj an 
viran ja oman virkansa palkkauksen välinen 
erotus tuntipalkan mukaan laskettuna (10.2. 
455 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Kustaan-
kartanon vanhainkodin on toimitettava kort-
telin n:o 28169 tontilla n:o 2 sijaitsevasta 
lämpökeskuksestaan tarvittava lämpö kort-
telin n:o 28144 tontille n:o 1 rakennettavaan 
Nuorten työkotiin omakustannushintaan ja 

että lastensuojelulautakunnan on huolehdit-
tava tarvittavan lämpöjohtokanavan raken-
tamisesta ja kunnossapitämisestä (17.3. 
807 §). 

Merkittiin tiedoksi huoltolaitosten johto-
kunnan ilmoitus Kustaankartanon vanhain-
kodissa 17.2. sattuneesta tulipalosta (yjsto 
26.2. 5428 §). 

Roihuvuoren vanhainkoti. Yleisjaosto päätti 
siirtää ao. määrärahoista yht. 1 868 mk ta-
kuupalkkojen maksamista varten Roihuvuo-
ren vanhainkodin työsopimussuhteiselle hen-
kilökunnalle (yjsto 4.6. 6216 §). 

Hirvihaaran vanhainkoti. Sosiaalihallituk-
selle päätettiin esittää, että Hirvihaaran 
vanhainkodin hoitopaikkaluvuksi vahvistet-
taisiin 1.3.1969 lukien 50 (10.3. 732 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin vuokraa-
maan Mäntsälän Säästöpankilta sen Mäntsä-
län kirkonkylässä sijaitsevasta toimitalosta 
2 huonetta, palvelijanhuoneen, keittiön ja 
kylpyhuoneen sekä tarvittavat kellari- ja 
ullakkotilat käsittävä, 72 m2:n suuruinen 
huoneisto Hirvihaaran vanhainkodin johta-
jan virka-asunnoksi 1.7.1969 lukien toistai-
seksi 3 kk:n irtisanomisajoin 340 mk:n kuu-
kausivuokraa vastaan, joka maksetaan kä-
teisvuokrana huoltolaitosten huoneistome-
nojen ao. tililtä. Huoltolautakuntaa kehotet-
tiin käytettävissään olevien kunnossapito-
määrärahojen puitteissa huolehtimaan huo-
neiston sellaisesta kunnossapidosta, joka ei 
kuulu vuokranantajan kustannettavaksi 
(30.6. 2019 §). 

Riistavuoren vanhainkodin apul.ylilääk. 
Arvo Heinolle päätettiin poikkeuksellisesti 
suorittaa korvauksena Roihuvuoren vanhain-
kodin vastuullisena lääkärinä toimimisesta 
apul. ylilääk. Tuomo Kauppisen sairausloma-
aikana 5.—20.6. oman toimensa ohella val-
tion B 3 ja A 30 palkkausluokkien välinen 
erotus (9.6. 1787 §). 

Suursuon vanhainkodin palkkamenoja var-
ten päätettiin ao. määrärahoista siirtää 
77 000 mk (yjsto 1.10. 7072 §). 

Huoltolaitosten johtokunta oikeutettiin 
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siirtämään Koskelan sairaskodin käytöstä 
vapautunut imukellolaite Suursuon vanhain-
kotiin (yjsto 21.5. 6122 §). 

Merkittiin tiedoksi vanhainkodin autolle 
sattunut liikenne vaurio. Huoltolaitosten joh-
tokuntaa kehotettiin ottamaan vahingon 
aiheuttaneelta ylilääk. Jokipiiltä korvaussi-
toumus, ellei liikennevauriosta aiheutuneita 
kustannuksia jo ollut hänen toimestaan suo-
ritettu (yjsto 26.2. 5430 §). 

Myllypuron sairaskoti. Kaupunginhallitus 
myönsi 6 324 mk tp. talouspäällikön palkkaa-
miseksi 23. pl:n mukaisin palkkaeduin ja 
tp. ylihoitajan palkkaamiseksi 20. pl:n mu-
kaisin palkkaeduin rakenteilla olevaa Mylly-
puron sairaskotia varten ajaksi 1.—31.12. 
1969, minkä lisäksi ao. tilin »uusien laitosten 
toimintaa varten» varoista saatiin suorittaa 
sairaskodin alkuhankintoja varten suoritet-
tavat välttämättömät menot (24.11. 3306 §). 

Myllypuron sairaskodin toimintasuunni-
telman kehittämistä ja hallinnon järjestelyä 
koskevan huoltolautakunnan esityksen joh-
dosta kaupunginhallitus päätti ilmoittaa lau-
takunnalle, että sairaskodin toimintasuunni-
telmien edelleen kehittämisen esitetyiltä osin 
oli katsottava kuuluvan lautakunnan toimi-
valtaan, kuitenkin siten että sairaskodin toi-
minnan vastaisessa järjestelyssä olisi otetta-
va huomioon valtuuston 22.3.1967 hyväksy-
mät Myllypuron sairaskodin toimintaperi-
aatteet sekä sen lisäksi yhteistoiminta sai-
raaloiden ja terveydenhoitoviraston kanssa 
(8.12. 3452 §). 

Myllypuron sairaskodin henkilökunnan 
asuinrakennuksen luonnospiirustukset raken-
nustapaselostuksineen päätettiin lähettää so-
siaalihallituksen vahvistettaviksi ja kehottaa 
yleisten töiden lautakuntaa huolehtimaan 
jääkaappien asentamisesta huoneistoihin (3.3. 
653 §). Myöhemmin kaupunginhallitus hyväk-
syi arkkit. Maunu Kitusen laatimat, 17.3.1969 
päivätyt henkilökunnan asuinrakennuksen 
pääpiirustukset n:o 1—12 sekä 17.3. päivä-
tyn rakennusselityksen (5.5. 1318 §). 

Hoitolaitosten suunnittelutoimikunta il-

moitti, että Kontulan vanhainkodin suunnit-
telua varten asetettu työryhmä laati parhail-
laan vanhainkodin huonetilaohjelmaa. Yleis-
ten töiden lautakuntaa kehotettiin nimeä-
mään suunnitteleva arkkitehti Kontulan van-
hainkodin suunnittelua varten (17.3.794 §). 

Kontulan vanhusten huollon keskuksen 
perustamissuunnitelma lähetettiin sosiaali-
hallituksen hyväksyttäväksi (22.12. 3542 §). 

Vanhusten asuintalot. Kaupunkisuunnitte-
lulautakuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa 
huoltoviraston ja rakennustarkastusviraston 
kanssa tekemään kaupunginhallitukselle eh-
dotus korttelissa n:o 38006 sijaitsevan Pih-
lajamäen vanhusten asuintalon tontin n:o 2 
(Vuolukiventie 1) asemakaavan muuttami-
seksi autopaikkamääräysten osalta siten, 
että maistraatti voi sallia asemakaavassa 
määrätyistä autopaikoista käytettäviksi tois-
taiseksi autopaikkoina vain n. 30 % ja loput 
tarpeen mukaan myöhemmin (31.3. 963 §). 

Huoltolautakuntaa kehotettiin perimään 
niiltä viranhaltijoilta, jotka säilyttävät au-
toaan Pihlajamäen vanhusten asuintalon 
autotallissa, korvauksena 33 mk/kk toistai-
seksi, kunnes palkkalautakunnan toimesta 
ehkä toisin päätetään. Talossa asuvilta niiltä 
vanhuksilta, jotka säilyttivät autoaan talon 
autohallissa, oli myös perittävä samansuu-
ruinen korvaus (4.8. 2097 §). 

Yleis jaosto päätti poikkeuksellisesti myön-
tää 1 141 mk Myllypuron vanhusten asuin-
talon työsopimussuht. huoltomiehelle Reino 
Lintuselle ikälisiä vastaavan palkankorotuk-
sen maksamiseksi ajalta 12.5.—31.12.1969. 
Samalla yleisjaosto päätti huomauttaa huol-
tolaitosten johtokunnalle, että talousarvion 
noudattamista koskevien ohjeiden mukaises-
ti lauta- ja johtokuntien sekä laitosten on 
huolehdittava siitä, että toiminta järjeste-
tään talousarvioon kulloinkin merkittyjen 
määrärahojen puitteissa (yjsto 17.9. 6970 §). 

Pukinmäen vanhusten asuintaloon päätet-
tiin ajaksi 1.11.—31.12.1969 palkata asuin-
talon tp. hoitaja 18. pl:n mukaisin palkka-
eduin ja ajaksi 1.—31.12. asuintalon tp. 
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apulaishoitaja 10. pl:n mukaisin palkkaeduin 
sekä lisäksi työsopimussuhteisina huolto-
mies, kylvettäjä, hoitoapulainen ja siivooja, 
joiden palkkauksesta palkkalautakunta oli 
antanut lausunnon. Edellä mainitun hen-
kilökunnan ja mahdollisesti satunnaisesti 
tarvittavan työvoiman palkkauksesta aiheu-
tuvien menojen suorittamista varten myön-
nettiin 8 640 mk sekä lisäksi 20 000 mk van-
husten asuintalon toiminnasta aiheutuvien 
muiden käyttömenojen samoin kuin tarvit-
tavan kaluston ja välineistön hankkimista 
varten (9.6. 1780 §). 

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön 
hallintoon päätettiin siirtää korttelin n:o 
29110 tontti n:o 1 (Krankantie 2), pääoma-
arvo 347 200 mk (4.8. 2110 §). 

Tervalammen työlaitos. Kaupunginhallitus 
päätti, muuttaen 28.10.1964 tekemäänsä 
päätöstä, vahvistaa Tervalammen työlaitok-
sen työsopimussuhteessa olevalle palkkio-
toimiselle lääkärille suoritettavan palkkion 
1.1.1970 lukien 1 300 mk:ksi kuukaudelta 
sekä palkkiota vastaavan työajan 12 tun-
niksi viikossa. Lääkärille saatiin edelleenkin 
suorittaa kaupunginhallituksen vahvistamien 
ohjeiden mukainen korvaus oman auton 
käyttämisestä työlaitoksessa pidettävien lää-
kärinvastaanottojen johdosta tarpeellisten 
matkojen osalta (29.9. 2697 §). 

Kaupunginhallitus myönsi v:n 1968 ta-
lousarvion ao. määrärahoista 86 125 mk 
Tervalammen työlaitoksen johtokunnalle 
käytettäväksi työlaitoksen kaluston ja irtai-
miston perushankintoihin hankintatoimis-
ton 18.6. antaman lausunnon mukaisesti. 
Hankinnat olisi suoritettava yhteistoimin-
nassa hankintatoimiston ja rakennusviraston 
koneteknillisen osaston kanssa. Johtokun-
taa päätettiin samalla kehottaa huolehti-
maan siitä, että uuden osastorakennuksen 
rakentamista sekä vanhan osastorakennuk-
sen ja ruokalarakennuksen laajentamista 
koskevaan valtionavun lopputilitykseen si-
sällytetään perustamiskustannuksina em, 
hankinnoista aiheutuvat menot (4.8. 2098 §). 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin huo-
lehtimaan työlaitoksen 8.5. kaupunginhalli-
tukselle tekemässä esityksessä lueteltujen 
sähköteknillisten töiden suorittamisesta joh-
tokunnan esityksen mukaisesti käyttäen tar-
koitukseen työlaitoksen keittiö- ja ruokala-
rakennuksen laajentamiseen myönnettyjä 
määrärahoja (23.6. 1922 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä huolto-
lautakunnan 28.4. tekemän esityksen Terva-
lammen työlaitoksen kasvihuoneiden laajen-
nusta koskevan huonetilaohjelman hyväksy-
misestä sekä kehottaa lautakuntaa tarvit-
taessa yhteistoimin rakennusviraston ja 
Kauppapuutarhaliiton kanssa laatimaan uu-
den suunnitelman siten, että kasvihuoneiden 
laajentaminen voidaan toteuttaa mahdolli-
simman taloudellisella ja tarkoituksenmu-
kaisella tavalla (1.9. 2404 §). 

Sosiaali- ja terveysministeriö oli kehottanut 
kaupunkia antamaan lausunnon Tervalam-
men työlaitoksen jätevedenpuhdistamon pe-
rusparannus- ja laajennustöiden, navetan 
muuttamista emakko- ja porsitussikalaksi 
sekä lietelantasäiliöiden rakentamista koske-
vasta valtionapuasiasta erityisesti ministe-
riön, sosiaalihallituksen ja rakennushallituk-
sen korkeimmalle hallinto-oikeudelle anta-
mien lausuntojen osalta. Korkein hallinto-
oikeus oli 8.10.1968 (ks. v:n 1968 kert. s. 
187) kumonnut valituksenalaisen päätöksen 
ja palauttanut asian valtioneuvostolle ilmoi-
tuksetta uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaali-
hallitus oli sosiaali- ja terveysministeriölle 
antamassaan lausunnossa maininnut mm., 
että vakiintuneen käytännön mukaan jokai-
nen uudisrakennus samoin kuin laajennus- ja 
muutostyö on käsiteltävä omana perustamis-
ohjelmanaan ja että näitä käsiteltäessä val-
tioneuvostolla on vapaa harkintavalta. So-
siaalihallituksen mielestä Helsingin kaupun-
gilla ei siis ollut lakiin perustuvaa oikeutta 
vaatia valtionapua Tervalammen työlaitok-
sen em. perusparannus- ja laajennustöihin. 
Rakennushallitus oli katsonut, ettei työlai-
toksen jätevedenpuhdistamon suunnitelmaa 
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ollut voitu rakennustyöselityksen puuttumi-
sen takia ja piirustusten epätäydellisyyden 
vuoksi yksityiskohtaisesti tutkia. Puhdista-
mon rakennuskustannukset rakennushallitus 
oli katsonut erittäin korkeiksi, joka johtui 
puhdistamotyypin valinnasta ja varsin pit-
källe suunnitellusta koneistamisesta. Huolto-
lautakunta mainitsi valtioneuvoston pitäneen 
Tervalammen työlaitoksen toimintaa edel-
leenkin tarpeellisena, koska se oli 14.12.1967 
hyväksynyt työlaitoksen uuden aluelämpö-
keskuksen ja huoltolarakennuksen rakenta-
mista ja vanhan huoltolarakennuksen sekä 
ruokalarakennuksen laajentamista koskevat 
perustamissuunnitelmat sekä myöntänyt nii-
den toteuttamiseen 911 500 mk:n suuruisen 
valtionavun. Puhdistamon toimintatehoa ja 
pääviemäriä ei ollut suunniteltu liian suu-
riksi, koska niihin tuli liitettäväksi rakenteil-
la oleva, yli 100 uut ta hoitopaikkaa käsittävä 
uusi huoltolarakennus ja lisäksi oli suunnit-
teilla suurehkon asuintalon rakentaminen 
henkilökuntaa varten. Rakennusviraston il-
moituksen mukaan perustui puhdistamo-
tyypin valinta paikallisiin vesistöolosuhtei-
siin ja laitoksen jäteveden laatuun, joka pää-
osaltaan oli peräisin laitoksen suuresta sika-
lasta ja oli kokoomukseltaan erittäin likaista. 
Asiamiestoimisto totesi lausunnossaan, että 
sosiaali- ja terveysministeriön lausunnon 
mukaan huoltoapulain 60 §:ssä tarkoitettu 
valtionapu olisi harkinnanvarainen siten, 
että sen antamisesta päättäisi valtioneuvosto. 
Lainkohdan sananmuodosta on kuitenkin 
pääteltävissä, että kysymyksessä on lakisää-
teinen valtionapu, joka on aina suoritettava 
silloin, kun laissa säädetyt muut edellytykset 
ovat olemassa. Nämä edellytykset ovat, että 
työlaitos on katsottu tarpeen vaatimaksi ja 
että perustamisohjelma on hyväksytty. Mi-
nisteriö oli lausunnossaan viitannut myös 
huoltoapulain 24 §:ään todeten, että työlai-
toksen perustaminen ja ylläpito kuuluvat 
kunnille ja että ylläpitäjä on velvollinen huo-
lehtimaan laitoksen välttämättömistä toi-
mintaedellytyksistä, vaikka valtionapua ei 

myönnettäisikään. Asia oli tältä osin kään-
netty päälaelleen, koska kysymys on siitä, 
että jos laitoksen toiminnalle välttämättö-
mät rakennustyöt ja hankinnat tapahtuvat 
huoltoapulaissa ja -asetuksessa säädetyllä 
tavalla, on valtio omalta osaltaan sitoutunut 
osallistumaan kustannuksiin. Kaupungin-
hallitus päätti antaa ministeriölle asiamies-
toimiston ja huoltolautakunnan lausuntojen 
mukaisen lausunnon ja samalla uudistaa esi-
tyksensä em. perustamisohjelmien hyväksy-
misestä ja valtionavun myöntämisestä niitä 
varten (12.5. 1391 §). Valtioneuvosto oli 
myöhemmin käsitellyt asian uudelleen ja 
päättänyt jättää hyväksymättä työlaitoksen 
em. perustamisohjelmat. Hylkäämisen pe-
rusteeksi oli ilmoitettu, että työlaitoksen pe-
rustaminen ja ylläpitäminen oli lähinnä kun-
nallinen asia ja sen perustamiskustannusten 
tukeminen valtion varoilla siten harkinnan-
varainen. Sen vuoksi ja koska jäteveden-
puhdistamon perusparannus- ja laajennus-
töitä koskevaa suunnitelmaa siinä muodossa, 
jossa se oli esitetty, ei voitu pitää tarpeen 
vaatimana eikä navetan ja sikalan muutos-
töitä laitoksen toiminnalle välttämättöminä 
ja koska laitos joutuu lähiaikoina uudelleen 
järjestettäväksi tai mahdollisesti kokonaan 
muutettavaksi, ei perustamisohjelmien hy-
väksymistä eikä niiden tukemista valtion 
varoilla voitu tässä vaiheessa pitää tarpeen 
vaatimana eikä tarkoituksenmukaisena. Kau-
punginhallitus kehotti asiamiestoimistoa ha-
kemaan muutosta valtioneuvoston päätök-
seen (22.12. 3557 §). 

Merkittiin tiedoksi sosiaali- ja terveys-
ministeriön 29.5. tekemä päätös, ettei työ-
laitoksen uuden asuntolarakennuksen ra-
kentamista sekä vanhan asuntolarakennuk-
sen ja ruokalarakennuksen laajentamista ja 
muuttamista saatu jatkaa kesän aikana. Kau-
punginhallitus päätti tyytyä päätökseen (9.6. 
1775 §). Ministeriö oli myöhemmin suostunut 
siihen, että vanhan asuntolarakennuksen ja 
ruokalarakennuksen laajentamista ja muut-
tamista koskevia töitä saatiin välittömästi 
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jatkaa esitetyssä laajuudessa (18.8. 2237 §). 
Sosiaalihallitukselle päätettiin tehdä esitys 

huolto apulain 60 §:n mukaisen valtionavun 
saamisesta työlaitoksen vartijain asuinra-
kennuksen liittämisestä työlaitoksen alue-
lämpökeskukseen aiheutuvien, 25 000 mk:n 
suuruisten kustannusten osalta. Liittämistyö 
päätettiin suorittaa valtionapuasian ratkai-
sua odottamatta. Valtioneuvosto oli 14.5. 
päättänyt jättää hyväksymättä vartijain 
asuinrakennuksen liittämistä laitoksen alue-
lämpökeskukseen koskevan perustamisoh-
jelman lähinnä valtiontalouden heikon tilan 
ja työlaitoksen vastaisessa asemassa mahdol-
lisesti tapahtuvien muutosten vuoksi (24.3. 
876 §, 9.6. 1776 §). 

Tervalammen huoltolaitoksen henkilökun-
ta -nimisen yhdistyksen anottua työlaitoksen 
henkilökunnan asumistason parantamista 
kaupunginhallitus päätti ilmoittaa yhdistyk-
selle harkitsevansa v:n 1970 talousarvioehdo-
tusta laadittaessa määrärahan varaamista 
lämminvesivaraaj ien asentamiseen useisiin 
työlaitoksen henkilökunnan asuntoihin sekä 
talousviemärin ja vesijohdon rakentamiseen 
Seppälän tilalla sijaitsevaan rakennukseen 
n:o 13. Lisäksi kaupunginhallitus päätti il-
moittaa ottavansa nykyisten uudisraken-
nustöiden päätyttyä harkittavakseen henki-
lökunnan uuden asuinrakennuksen rakenta-
misen sen jälkeen, kun huoltolautakunnan 
toimesta olisi laadittu rakennusta koskeva 
huoneohjelma ja kun valtion taholla näyt-
täisi olevan edellytyksiä valtionavun saa-
miseen rakennustöiden toteuttamista varten 
(15.9. 2558 §). 

Seuraavat työlaitokselle kuuluvat raken-
nukset päätettiin purkaa: Forsbacka-nimi-
sellä tilalla oleva asuinrakennus, Eriksberg-
nimisellä tilalla oleva henkilökunnan asuin-
rakennus, Pohjolan ulkorakennus ja Hiiska-
nimisen tilan päärakennus (yjsto 8.1. 5048 §). 
Työlaitoksen pakettiauto ZA-478 päätettiin 
romuttaa ja tehdä sen korista traktorivetoi-
nen perävaunu (yjsto 23.4. 5887 §). 

Yleis jaosto hyväksyi toiminnanjoht. Kale-

vi Vatasen ja työlaitoksen joht. Arvo Lau-
kaksen Kruunupyyn työlaitokseen tehdystä 
virkamatkasta aiheutuneet matkalaskut, yht. 
354 mk, maksettaviksi työlaitoksen varoista 
(yjsto 5.11. 7373 §). 

Eräiden kuolinpesien varojen saaminen 
kaupungin käyttöön. Kaupunginhallitus päät-
ti kehottaa asiamiestoimistoa huolehtimaan 
yhteistoiminnassa huoltoviraston kanssa jäl-
jempänä mainittujen kuolinpesien selvityk-
sestä ja niille kuuluvien käteisvarojen luo-
vuttamisesta rahatoimistolle: 

määrätä Amanda Arpiaisen kuolinpesään 
kuuluvan asuinhuoneiston, jonka hallintaan 
oikeuttavat Asunto-oy Joukolantie 16 -nimi-
sen yhtiön osakkeet n:o 166—251, huolto-
lautakunnan hoitoon ja hallintaan käytettä-
väksi toistaiseksi huoltolautakunnan toi-
mesta vanhusten tai muiden vähävaraisten 
henkilöiden asuntotarkoituksiin sekä 

määrätä kuolinpesän käteisvarat, sen jäl-
keen kun kuolinpesän velat on maksettu, 
rahatoimiston hoitoon huoltolautakunnan 
määräämällä tavalla käytettäväksi vanhus-
ten tai muiden vähävaraisten huoltoon (20.10. 
2889 §); 

määrätä Eine Helisen kuolinpesän varat, 
joista on pidettävä erillistä tiliä, rahatoimis-
ton hoitoon käytettäviksi valtuuston 3.9. 
1969 tekemän päätöksen mukaisella tavalla 
Pukinmäen vanhusten asuintalon rakennus-
kustannusten rahoittamista varten (8.9. 
2455 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti 
kehottaa asiamiestoimistoa huolehtimaan 

Thyra Lundströmin kuolinpesän selvitykses-
tä ja lainhuudon hakemisesta kaupungille 
kuolinpesään kuuluvan, Tapanilan kylässä 
sijaitsevan tilan Krogars 7 n:o 334 RN:o 792 

osalta, 
määrätä tilan kiinteistölautakunnan hoi-

toon ja hallintaan siten, että tilalla olevat 
rakennukset luovutetaan niiden vapauduttua 
asukkaista huoltoviraston käyttöön tilitys-
vuokraa vastaan käytettäviksi vähävarais-
ten vanhusten tai muiden vähävaraisten 
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henkilöiden asuntona toistaiseksi ja kunnes 
suunnitteilla oleva asemakaava toteutetaan 
sekä 

määrätä kuolinpesän muut varat, joista 
on pidettävä erillistä tiliä, rahatoimiston 
käyttöön Pukinmäen vanhusten asuintalon 
rakennuskustannusten rahoittamista varten 
(22.9. 2617 §). 

Kaupunginhallitus päätti toistaiseksi hy-
lätä huoltolautakunnan esityksen Mikko ja 
Lyyli Lehikoisen kuolinpesään kuuluvan, 
kaupungille testamentatun, Tapanilan ky-
lässä sijaitsevan Ny-187 -nimisen tilan 
RNro 3208 myymisestä ja määrätä tilan tois-
taiseksi kiinteistölautakunnan hallintoon. 
Huoltolautakuntaa kehotettiin yhteistoi-
minnassa rahatoimiston ja asiamiestoimiston 
kanssa muodostamaan Mikko Lehikoisen ja 
Lyyli Lehikoisen tekemän keskinäisen testa-
mentin nojalla kaupungin omistukseen siir-
tyneestä omaisuudesta Mikko ja Lyyli Lehi-
koisen rahasto -niminen rahasto, jonka varo-
jen käyttäminen testamentissa mainittuun 
tarkoitukseen määrättiin huoltolautakunnan 
tehtäväksi. Huoltolautakunta oikeutettiin 
sen jälkeen, kun revisio viraston hyväksymi-
nen toimenpiteelle oli saatu, hävittämään 
kuolinpesän arvoton koti-irtaimisto (27.1. 
303 §). 

Valtiokonttorilta päätettiin anoa Thyra 
Lundströmin, Saima Leposen, Hilma Lam-
pon ja Ella Tähtisen omaisuuden luovutta-
mista perintökaaren 5 luvun 2 §rn nojalla 
kaupungille käytettäväksi vanhusten tai 
muiden vähävaraisten asunnonhankintasuun-
nitelman ym. toteuttamiseen. Mainitun pe-
rintökaaren kohdan mukaan omaisuus joutuu 
valtiolle, ellei vainajalla ole ketään perintöön 
oikeutettuja sukulaisia. Valtio voi kuiten-
kin luovuttaa omaisuuden kunnalle (21.4. 
1172 §, 23.6. 1929 §, 27.10. 2986 §). 

Avustukset. Suomen Pelastusarmeijan Sää-
tiölle päätettiin kaupunginvaltuuston v. 
1954 tekemän päätöksen mukaisesti suorit-
taa 13 868 mk m avustus (yjsto 15.1. 5092 §). 
Merkittiin tiedoksi säätiön tilitys hoitokodin 

perustamista varten taloon Ensi linja 11 
— Alppikatu 1 kaupunginhallituksen 4.11. 
1968 myöntämän avustuksen käytöstä (yjsto 
30.4. 5936 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä A-klinik-
kasäätiön ehdotuksen sopimuksen tekemi-
sestä Helsingin A-klinikan ylläpitämisestä. 
Samalla kaupunginhallitus päätti 

1) kumota 27.3.1958 tekemänsä päätöksen 
avustuksen myöntämisestä A-klinikkasää-
tiölle A-klinikan ylläpitämistä varten ja 
lisäksi 

2) määrätä, a) että vuosittain kaupungin 
talousarvioon A-klinikkasäätiölle Helsingin 
A-klinikan toimintaa varten merkitty avus-
tus suoritetaan huoltolautakunnan toimesta 
säätiölle ennakkosuorituksena talousarvio-
vuoden kuluessa neljänä yhtä suurena erä-
nä, b) että seuraavan kalenterivuoden alus-
sa säätiön tilinpäätöksen tultua vahviste-
tuksi huoltolautakunta vahvistaa käytettä-
vissään olevan määrärahan puitteissa edelli-
seltä vuodelta annettavan avustuksen lo-
pullisen suuruuden siten, että se on enintään 
50 % Helsingin A-klinikan todellisista hy-
väksyttävistä ylläpitokustannuksista helsin-
kiläisten potilaiden osalta, c) että huoltolau-
takunta perii seuraavan avustuserän suo-
rittamisen yhteydessä A-klinikkasäätiöltä 
takaisin b) kohdassa tarkoitetussa vahvista-
misessa mahdollisesti liikaa suoritetuksi to-
detun ennakkoavustuksen osan ja d) että 
muilta osin noudatetaan kaupunginhallituk-
sen 24.3. yhteisöille ym. suoritettavista avus-
tuksista tekemää päätöstä (12.5. 1415 §). 
Huoltolautakunta oli 9.6. päättänyt, että 
se vahvistaa kertomusvuoden avustuksen 
lopullisen suuruuden siten, että se olisi vä-
hintään 50 % klinikan todellisista menoista. 
19.8. lautakunta päätti oikaista päätöstään 
niin, että avustus kaupunginhallituksen eo. 
päätöksen mukaisesti olisi enintään 50 % 
ylläpitokustannuksista. Kaupunginhallitus 
alisti päätöksen tutkittavakseen ja päätti 
kumota tämän lautakunnan tekemän pää-
töksen todeten, että se oli kunnallislain vas-
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täinen ja tehoton. Samalla kaupunginhallitus 
päätti muuttaa lautakunnan 9.6. pöytäkir-
jan 187 §:n kohdalla tekemän päätöksen 2) 
kohdan siten, että sanonta vähintään 50 % 
muutetaan muotoon: enintään 50 % (8.9. 
2495 §). Säätiön ilmoitus Helsingin A-klini-
kan johtokunnan asettamisesta merkittiin 
tiedoksi (31.3. 964 §). 

Helsingin A-klinikan Asiakkaat -yhdistyk-
selle myönnettiin 2 900 mk:n avustus sen 
toiminnan tukemista varten (yjsto 10.9. 
6894 §). 

Yleis jaosto päätti, että kaupungin kustan-
nuksella saataisiin johonkin Etelä-Suomessa 
olevaan paikkaan järjestää kesäretki Va-
paussodan Invaliidien Helsingin Yhdistyk-
sen jäsenille, jonka yhteydessä kaupungin 
kustannuksella tarjottaisiin ateria ja kahvit. 
Tarkoitukseen myönnettiin enintään 2 750 
mk. Retkeä varten myönnetystä määrärahas-
ta oli säästynyt 1 519 mk. Yhdistys oikeu-
tettiin järjestämään jäsenilleen joulujuhla, 
josta aiheutuvat, enintään 1 250 mk:aan 
nousevat laskut saatiin suorittaa kaupungin-
hallituksen käyttövaroista (yjsto 14.5. 6027 
§, 12.11. 7402 §). 

Sokeain ystävät yhdistykselle päätettiin 
suorittaa F. J . von Beckerin rahaston v:n 
1968 korkovaroista n. 80 % eli yht. 2 300 
mk siten, että vuosineljänneksittäin makse-
taan 575 mk ja että kahden ensimmäisen 
neljänneksen osuus saatiin suorittaa välittö-
mästi (yjsto 7.5. 6011 §). 

Anna Sara Arosinin lahjoitusrahaston kor-
kovaroista päätettiin myöntää kaksi 125 
mk:n suuruista avustusta ja liittää käyttä-
mättä jäävät korkovarat, 2.38 mk, rahaston 
pääomaan (24.11. 3301 §). 

Helga ja Oskar Durchmanin lahjoitusra-
haston korkovaroista myönnettiin yksi 137 
mk:n, yksi 130 mk:n ja kaksi 125 mk:n suu-
ruista apurahaa eli yht. 517 mk (24.11. 
3300 §). 

Ninni ja Rosina Forstenin lahjoitusrahas-
ton korkovaroista myönnettiin kaksi 130 
mk:n ja kaksi 125 mk:n suuruista avustusta, 

yht. 510 mk, käyttämättä jäävät korkovarat 
6.98 mk siirrettiin v. 1970 käytettäviksi 
(24.11. 3298 §). 

Alma Liljebladin lahjoitusrahastosta myön-
nettiin kaksi 160 mk:n, kahdeksan 155 mk:n 
avustusta ja 110 mk:n suuruisia avustuksia 
162, yht. 19 380 mk, korkovarojen jäännös 
3.16 mk liitettiin pääomaan (24.11. 3299 §). 

Alma Maria Lindbergin lahjoitusrahaston 
korkovaroista myönnettiin neljä 125 mk:n 
suuruista avustusta ja käyttämättä jääneet 
korkovarat, 207.29 mk, liitettiin rahaston 
pääomaan (24.11. 3296 §). 

Anna ja J. A. Nordströmin lahjoitusrahas-
ton korkovaroista myönnettiin yksi 60 mk:n 
suuruinen apuraha, korkovarojen jäännös, 
18.73 mk, liitettiin rahaston pääomaan (24.11. 
3297 §). 

Alma Uhlenin rahaston korkovaroista 
myönnettiin neljä 125 mk:n suuruista avus-
tusta, käyttämättä jääneet korkovarat, 
135.48 mk, siirrettiin rahaston pääomaan 
(24.11. 3295 §). 

Kunnollisen palvelusväen palkitsemisra-
haston korkovarat, 41.23 mk, ja Alexandra 
Kiseleffin rahaston korkovarat, 39.82 mk, 
liitettiin rahastojen pääomaan (31.3. 958, 
959 §). 

Lastensuojelutoimi 

Erään maa-alueen hallinnon järjestäminen. 
Kaupunginhallitus määräsi kirkkoherranles-
ki Kerttu Vuoriselta Järvenpään kauppalan 
Järvenpään kylässä sijaitsevasta tilasta Pel-
kola RN:o l i 3 1 ostetun, n. 8. l ha:n suuruisen 
määräalan rakennuksineen lastensuojelulau-
takunnan hallintoon. Pääoma-arvo 110 000 
mk (13.1. 146 §). 

Lisäksi määrättiin lautakunnan hallintoon 
korttelin n:o 28304 tontti n:o 1 (Oppipojan-
tie 19), pääoma-arvo 151 500 mk, korttelin 
n:o 34022 tontti n:o 1 (Kansantie 1), pääoma-
arvo 244 500 mk sekä korttelin n:o 34021 
tontit n:o 2 ja 7 (Oppilaskoti Toivola), pää-
oma-arvot vastaavasti 38 000 mk ja 2 000 000 
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mk ja korttelin n:o 47224 tontti n:o 1 (Naula-
kallion vastaanottokoti), pääoma-arvo 86 000 
mk (4.8. 2110 §). 

Lastensuojeluvirasto. Kaupunginhallitus 
määräsi lautakunnan sihteerin, varat. Ka-
lervo Juurisen viransijaisena hoitamaan las-
tensuojelun toimitusjohtajan virkaa siihen 
kuuluvin palkkaeduin 25.8.1969 alkaen tois-
taiseksi, kunnes toimitusjohtajaksi vahttu 
sosiaalijoht. Reino Rissanen on ottanut vi-
ran vastaan, kuitenkin kauintaan 31.3.1970 
saakka (23.6. 1920 §, 29.12. 3674 §). 

Viraston 30. pl:aan kuuluvaan lastenhuol-
lontarkastajan virkaan valittiin 1.9. lukien 
valtiot, kand. Maija Kario (1.9. 2405 §). 
Lautakunnan käytettäväksi myönnettiin 
1 283 mk yhden työsopimussuhteisen toimis-
toapulaisen palkkaamiseksi kertomusvuoden 
syksyllä 1% kk:n ajaksi (8.9. 2497 §). 

Lastensuojelun toimitusjohtajan virka pää-
tettiin julistaa haettavaksi erilliskuulutuksin 
lehdissä Lapsi ja Nuoriso sekä Huoltaja (9.6. 
1739 §, yjsto 11.6. 63U §, 6.8. 6670 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että lastensuo-
jelu viraston ns. ensihuoltoa suorittaville vi-
ranhaltijoille eli johtavalle huoltotarkasta-
jalle, huoltotarkastajille ja huoltosisarelle, 
jotka eivät ole työaikalain alaisia ja jotka 
ottavat osaa ensihuoltoon, saadaan val-
tuuston 29.5.1968 hyväksymien työaikamää-
räysten XXI kohdan 1 mom:n säännöksistä 
poiketen suorittaa ilta-, yö- ja sunnuntaityös-
tä korvausta 1.7.1969 alkaen (23.6. 1925 §). 

Lastensuojelulautakunta oli tehnyt esi-
tyksen lastensuojelutoimen pienten laitos-
ten johtajien vapaapäivien järjestämisestä. 
Kaupunginhallitus päätti, hyläten esityksen 
lautakunnan 14.10.1968 esittämässä muo-
dossa, kehottaa lautakuntaa huolehtimaan 
Hyvösen ja Päivölän lastenkotien, Hertto-
niemen vastaanottokodin sekä Siltavuoren, 
Kaarelan, Koskentuvan, Kaihon, Usvatien, 
Töölön, Taivallahden ja Jakomäen nuoriso-
kodin johtajille kaupunginhallituksen 26.8. 
1968 tekemän päätöksen mukaisen neljän 
ylimääräisen vapaapäivän järjestämisestä 

kuukausittain siten, että lastensuojelu viras-
ton toimesta määrätään määräajaksi joku 
mainittujen laitosten ko. tehtävään sopiva 
viranhaltija sanottuina päivinä laitoksen joh-
tajan sijaiseksi johtajalle näiltä päiviltä kuu-
luvin palkkaeduin (27.1. 300 §). 

Merkittiin tiedoksi lastensuojelulautakun-
nan esitys lasten perhepäivähoidon valvon-
nasta aiheutuvien lastensuojelutoimen tehtä-
vien hoitamisesta kertomusvuonna ja las-
tensuojelu viraston yhteydessä kokeilunluon-
teisesti aikana 1.9.—31.12.1968 toimineen, 
lasten päivähoidon valvontaa harjoittaneen 
työryhmän toiminnan päättymisestä. Ter-
veydenhoitolautakuntaa ja lastentarhain lau-
takuntaa kehotettiin mahdollisuuksien mu-
kaan toistaiseksi antamaan tarvittaessa las-
tensuojelu virastolle asiantunti ja-apua las-
ten päivähoidon valvontatehtävissä (21.4. 
1173 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelu-
lautakunnan käyttämään kertomusvuoden 
talousarvioon lastensuojelutoimen rakennus-
ten perusparannustöitä varten merkityn 
65 400 mk:n suuruisen siirtomäärärahan 
(24.2. 607 §). 

Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin 
1) varaamaan komitean toimesta a) ton-

tille Kontulankaari 14 rakennettavasta asun-
totalosta nettopinta-alaltaan n. 180 m2 kä-
sittävät, lastensuojelulautakunnan laatiman 
huonetilaohjelman mukaiset huonetilat per-
heryhmäkotia varten ja b) ns. Puumaunu-
laan samoin komitean toimesta perustetta-
van kiinteistöyhtiön nimiin korttelin n:o 
28219 tontille n:o 4 rakennettavasta talosta 
samoin lautakunnan esityksen mukaiset, 
nettopinta-alaltaan n. 400 m2 käsittävät 
huonetilat nuorisokotia varten, 

2) suunnittelemaan ja sen jälkeen, kun so-
siaalihallituksen vahvistus huoneistojen pää-
piirustuksille on saatu, rakennuttamaan em. 
lastenhuoltolaitosten huonetilat yhteistoi-
minnassa lastensuojelu viraston kanssa, ot-
taen huomioon lastensuojelulautakunnan hy-
väksymät alustavat huonetilaohjelmat sekä 
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sosiaalihallituksen taholta mahdollisesti an-
nettavat lisäohjeet, täysin valmiiksi kiinteine 
kalusteineen vuokrattaviksi huoneistojen val-
mistuttua kiinteistölautakunnalle asuntohal-
lituksen hyväksymää yksikkövuokraa vas-
taan sekä esittämään ensi tilassa lastenhuol-
tolaitosten luonnospiirustukset kaupungin-
hallituksen välityksellä sosiaalihallitukselle 
alustavaa tarkistamista ja aikanaan pääpii-
rustusten vahvistamista varten. Kiinteistö-
lautakuntaa kehotettiin vuokraamaan huo-
neistot lastensuojelulautakunnan käyttöön 
perheryhmäkotia ja nuorisokotia varten 
(12.5. 1382 §). 

Nuorisopoliklinikan perustaminen Auro-
ran sairaalaan, ks. s. 199. 

Sofianlehdon vastaanottokoti. Merkittiin tie-
doksi, että korkein hallinto-oikeus oli hy-
lännyt lastenhoit. Helmi Korhosen valituk-
sen sairauslomapalkan maksamisesta hä-
nelle 24.2.—3.3.1968 väliseltä ajalta, koska 
hänelle ei ollut sairauden takia myönnetty 
virkavapautta ko. työtaistelun ajalle sattu-
neen sairastumisen vuoksi (9.6. 1784 §). 

Sofianlehdon vastaanottokodin B-raken-
nuksen sisävalaistuksen uusimista varten 
myönnettiin 60 000 mk (9.6. 1736 §). 

Hyvösen lastenkoti. Kaupunginhallitus hy-
väksyi Arkkitehtitoimisto E. Adlercreutz & 
N-H. Aschanin laatimat Hyvösen lastenko-
din pääpiirustukset n:o 1—20 (TRO 915) 
rakennusselityksineen ja alustavine kustan-
nusarvioineen. Pääpiirustukset lähetettiin 
sosiaalihallituksen vahvistettaviksi. Samalla 
päätettiin laitoksen perustamiskustannuksiin 
anoa valtionapua. Merkittiin tiedoksi, että 
sosiaalihallitus oli 23.10. vahvistanut pää-
piirustukset ja 7.11. myöntänyt lastenkodin 
1 540 000 mk:n suuruisiin rakennuskustan-
nuksiin 30 000 mk:n suuruisen valtionavun 
(29.9. 2694 §, 10.11. 3157 §, 17.11. 3232 §). 

Naulakallion lastenkoti. Valtuusto oikeutti 
v. 1968 lastensuojelulautakunnan muutta-
maan Naulakallion vastaanottokodin 6-osas-
toiseksi Naulakallion erityislastenkodiksi ja 
hyväksyi samalla arkkit. Aili ja Niilo Pulkan 

laatimat, 18.4.1968 päivätyt Mellunkylän 
vastaanottokodin luonnospiirustukset n:o 1 
—9 Naulakallion lastenkodin Y-, T- ja H-
osastojen luonnospiirustuksina. Sosiaalihalli-
tus ilmoitti 20.12.1968, ettei näitä luonnos-
piirustuksia voitu sellaisenaan hyväksyä. 
Arkkitehti Aili Pulkan toimitettua sosiaali-
hallitukselle uuden alustavan luonnoksen 
hoitorakennuksen 1. kerroksen huonetilajär-
jestelyistä, sosiaalihallitus oli 25.1. ilmoitta-
nut, että lopulliset pääpiirustukset voitiin 
laatia sanottujen luonnospiirustusten ja Pul-
kan 25.1.1969 laatiman 1. kerroksen luon-
noksen mukaisesti (3.2. 375 §). Kaupungin-
hallitus hyväksyi 30.6. arkkitehtien Aili ja 
Niilo Pulkan laatimat, 22.1.1969 päivätyt 
Naulakallion erityislastenkodin Y-, T- ja 
H-osastojen (Mellunkylän vastaanottokodin) 
pääpiirustukset n:o 1—10 (TRO 935) ra-
kennusselityksineen. Sosiaalihallitus palaut-
ti 22.7. osastoja T ja H koskevan uudisra-
kennuksen pääpiirustukset asianmukaisesti 
vahvistettuina ja kehotti samalla kaupungin-
hallitusta lähettämään vanhan päärakennuk-
sen (uusi Y-osasto) muutospiirustukset erik-
seen vahvistettaviksi. Kaupunginhallitus 
päätti, muuttaen 30.6. tekemäänsä päätöstä 
pääpiirustusten n:o 9—10 osalta, hyväksyä 
em. arkkitehtien laatimat, 22.1.1969 päivätyt 
ja 8.8.1969 muutetut D-osaston muutostöitä 
koskevat piirustukset n:o 1—4 vastaanotto-
kodin Y-osaston muutospiirustuksina. Sosiaa-
lihallitus vahvisti 28.10. D-osaston muutos-
piirustukset (30.6. 2022 §, 22.9. 2635 §, 
6.10. 2780 §, 10.11. 3158 §). 

Mellunkylän vastaanottokodin laajentami-
sen aiheuttamiin arvioituihin 1 150 000 mk:n 
suuruisiin rakennuskustannuksiin sosiaali-
hallitus myönsi 25 000 mk:n sekä vanhan 
osan peruskorjaus- ja muutostöiden aiheut-
tamiin arvioituihin 152 000 mk:n rakennus-
kustannuksiin 5 000 mk:n suuruiset valtion-
avut (17.11. 3232 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töi-
den lautakunnan käyttämään kertomusvuo-
den talousarvioon lastensuojelurakennusten 
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suunnittelua ja rakentamista varten Metsä-
kummun hoitokotia varten merkitystä 
500 000 mk:n määrärahasta 200 000 mk 
Mellunkylän vastaanottokodin rakennustyö-
tä varten (8.12. 3450 §). 

Asunnonjakotoimikuntaa kehotettiin 30.9. 
mennessä osoittamaan Mellunkylän asutus-
alueelta neljä huonetta ja keittiön käsittävä 
vuokra-asunto vastaanottokodin apulaisjoh-
tajalle (12.5. 1414 §, 9.6. 1786 §). 

Jakomäen nuorisokoti. Kaupunginhallitus 
oikeutti lastensuojelulautakunnan palkkaa-
maan Jakomäen nuorisokotiin ajaksi 1.2.— 
31.12.1969 tilapäisen johtajan, jolla tuli olla 
nuorisonohjaajan tai sosiaalihuoltajan tai 
näihin verrattava koulutus 20. pl:n mukaisin 
palkkaeduin; tilapäisen ohjaajan, jolla tuli 
olla nuorisonohjaajan koulutus 14. pl:n mu-
kaisin palkkaeduin; työtoiminnan ohjaamis-
ta varten tp. ohjaajan 13. pl:n mukaisin 
palkkaeduin ja kaksi tp. hoitajaa 10. pl:n 
mukaisin palkkaeduin. Henkilökunnan palk-
kaamista ja muiden esitettyjen kustannusten 
suorittamista varten kaupunginhallitus 
myönsi 179 700 mk. Lastensuojelulautakun-
taa kehotettiin yhteistoiminnassa järjestely-
toimiston kanssa suorittamaan tutkimus 
syyskuun loppuun 1969 mennessä nuoriso-
kodissa jatkuvasti tarvittavan henkilökun-
nan määrästä ja laadusta (3.2. 378 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota lasten-
suojelulautakunnan 1.4. tekemän päätöksen. 
Tällä oh valittu nuorisokodin tilapäiseksi 
johtajaksi henkilö, jolla ei ollut todistusta 
vaaditusta kielitaidosta. Asia päätettiin pa-
lauttaa lautakunnalle uudelleen käsiteltä-
väksi (8.4. 998 §, 9.6. 1783 §). 

Pääomamenoihin kuuluvista kaupungin-
hallituksen käyttövaroista myönnettiin 2 500 
mk Jakomäen nuorisokodin äänieristyksen 
parantamiseen (yjsto 19.11. 7481 §). 

Laajasalon nuorisokoti. Kaupunginhallitus 
oikeutti lastensuojelulautakunnan palkkaa-
maan Laajasalon nuorisokotiin tilapäisen joh-
tajan, jolla tuli olla nuorisonohjaajan tai 
sosiaalihuoltajan koulutus 20. pl:n mukaisin 

palkkaeduin ajaksi 1.7.—31.12.1969 sekä 
ajaksi 1.8.—31.12. kolme tilapäistä ohjaajaa, 
joilla tuli olla nuorisonohjaajan, liikunnan-
ohjaajan tai muu vastaava pätevyys, 12. pl:n 
mukaisin palkkaeduin. Irtaimiston perus-
hankintoja ja laitoksen kertomusvuoden 
käyttömenoja varten myönnettiin 110 700 
mk (9.6. 1782 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaalihallitus oli 
21.12.1968 vahvistanut nuorisokodin pää-
piirustukset ja vahvistanut sen hoitopaikka-
luvuksi 15 (3.2. 379 §). Nuorisokodin arvioi-
tuihin, 288 500 mk:n suuruisiin rakennus-
kustannuksiin ja arvioituihin 30 000 mk:n 
kaluston perushankintoihin sosiaalihallitus 
oli myöntänyt valtionapua yht. 10 000 mk 
(17.11. 3232 §). 

Töölön nuorisokoti. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä kiinteistöviraston talo-osas-
ton teknillisen toimiston laatiman, 9.8.1968 
päivätyn Kiinteistö Oy Ruusulankatu 7:n 
huoneistoa n:o 28 koskevan muutospiirus-
tuksen ja samalla myöntää kiinteistölauta-
kunnan käytettäväksi 6 000 mk muutos-
töiden suorittamista varten, jonka jälkeen 
huoneisto saatiin luovuttaa lastensuojelu-
lautakunnan hallintaan käytettäväksi osit-
tain Töölön nuorisokodin lisätiloina ja osit-
tain nuorisokodin ohjaajan virka-asuntona 
(13.1. 136 §). 

Hoitokoti Teinilä. Merkittiin tiedoksi, että 
sosiaalihallitus oli 12.12.1968 hyväksynyt 
Hoitokoti Teinilän valtionapuun oikeutta-
vaksi lastensuojelulaitokseksi (13.1. 130 §). 

Nukarin lastenkoti. Kaupunginhallitus 
päätti tyytyä sosiaalihallituksen 16.5. teke-
mään päätökseen, jolla sosiaalihallitus oli 
hylännyt lastensuojelulautakunnan esityk-
sen, että Nukarin lastenkodin johtajan, oh-
jaajan ja keittäjän asunnot hyväksyttäisiin 
virka-asunnoiksi valtionapua myönnettäes-
sä. Päätöksen perusteluina oli mainittu, ettei 
virkatehtävien tarkoituksenmukainen hoito 
vält tämättä vaatinut em. viranhaltijoiden 
asumista laitoksen yhteydessä (16.6. 1855 §). 

Solakallion erityiskoulu. Merkittiin tiedok-
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si, että sosiaalihallitus oli 27.10. hyväksynyt 
koulun muutetut pääpiirustukset (17.11. 
3231 §). 

Metsäkummun hoitokoti. Kaupunginhalli-
tus päätti hylätä yleisten töiden lautakunnan 
esityksen 24.10.1968 päivättyjen Metsäkum-
mun hoitokodin pääpiirustusten n:o 1—7 
hyväksymisestä. Samalla kaupunginhallitus 
päätti, että 12.2.1968 lastensuojelulauta-
kunnan käyttöön varatun Oulunkylän kort-
telin n:o 28107 tonttien n:o 10 ja 11 varaus-
aikaa uuden hoitokodin ja henkilökunnan 
asuinrakennuksen rakentamista varten jat-
ketaan 31.12.1970 saakka. Lastensuojelu-
lautakuntaa kehotettiin laatimaan uusi tar-
kistettu suunnitelma tonteille rakennetta-
vasta hoitolaitoksesta ja yhteistoiminnassa 
rakennusviraston kanssa laatimaan uutta lai-
tosta varten yksityiskohtainen huoneohjel-
ma, joka oli esitettävä kaupunginhallituksen 
hyväksyttäväksi (17.3. 808 §). 

Nuorten työkoti. Sosiaalihallitus vahvisti 
13.12.1968 Nuorten työkodin pääpiirustuk-
set ja vahvisti laitoksen hoitopaikkaluvuksi 
esityksen mukaisesti 18 (13.1. 131 §). 

Työkodin lämmityksen järjestäminen, ks. 
Kustaankartanon vanhainkoti. 

Killimäen keskuslaitos. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä Killinmäen suunnittelutoi-
mikunnan 14.4. laatiman Killinmäen keskus-
laitoksen I rakennusvaiheen tarkistetun huo-
netilaohjelman ja lähettää sen sosiaalihalli-
tukselle lisäselvityksineen. Keskuslaitoksen 
suunnittelutehtävään osallistumisesta pää-
tettiin ylilääk. Martin Paneliukselle suorit-
taa esitetyn laskun mukaisesti 933 mk 
(16.6. 1853 §, yjsto 11.6. 6310 §). 

Killinmäen keskuslaitoksen I rakennusvai-
heen luonnospiirustukset niihin tehtyine 
muutoksineen ja tarvittavine lisäselvityksi-
neen päätettiin lähettää sosiaalihallituksen 
hyväksyttäviksi sekä samalla esittää, että 
sosiaalihallitus myöntäisi valtionavun kes-
kuslaitoksen I rakennusvaiheen osalta alus-
tavasti arvioituihin 20 187 500 mk:n suurui-

siin perustamiskustannuksiin. Lastensuojelu-
lautakuntaa kehotettiin laatimaan 

1) alustava suunnitelma keskuslaitoksen 
toiminnan liittymisestä kaupungin vajaa-
mielishuoltotyön kokonaiskenttään samoin 
kuin 

2) työvoiman aikanaan hankkimiseksi kes-
kuslaitoksen palvelukseen tarvittavista en-
nakkotoimenpiteistä ja 

3) palvelukseen aikanaan otettavaa henki-
lökuntaa varten keskuslaitoksen alueen ulko-
puolelta varattavista asunnoista sekä 

4) yksityiskohtainen hankintasuunnitelma 
laitoksen kaluston ja muun irtaimiston han-
kinnoista. 

Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
laatimaan sen jälkeen, kun sosiaalihallitus 
on ilmoittanut kantansa luonnospiirustusten 
ja valtionavun osalta, kaupunginhallitukselle 
uusi esitys poikkeusluvan anomisesta lai-
toksen rakennustöiden aloittamiseen samoin 
kuin luvan anomisesta sosiaalihallitukselta 
rakennustöiden aloittamiseen kunnallistek-
nillisten töiden osalta (8.9. 2455 )§. 

Järvenpään kaupungissa sijaitsevalle Pel-
kola-nimiselle tilalle suunniteltavan vastaan-
ottokodin huoneohjelma. Kaupunginhallitus 
hylkäsi lastensuojelulautakunnan esityksen 
tilasta ostetulle määräalalle suunniteltavan 
vastaanottokodin huoneohjelmasta ja kehotti 
lautakuntaa yhteistoiminnassa sosiaalihalli-
tuksen ja rakennusviraston kanssa laati-
maan kaupunginhallituksen 17.2.1969 teke-
män päätöksen periaatteita ja lisäksi koulu-
ja opetustilojen osalta soveltuvin osin kansa-
koulurakennusten piirustusten, työselitysten 
ja normaalihintojen perusteista 27.3. anne-
tun valtioneuvoston päätöksen mukaisia 
normeja noudattaen uuden tarkistetun ehdo-
tuksen huoneohjelman hyväksymisestä siten, 
että rakennussuunnitelma voitaisiin aikanaan 
toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti 
(10.11. 3160 §). 

Piritan sairaalan käyttäminen vajaamielis-
huollon tarkoituksiin. Yleisten töiden lauta-
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kuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa lasten-
suojelu viraston ja sosiaalihallituksen kanssa 
neuvotellen laatimaan suunnitelma kustan-
nusarvioineen Piritan sairaalan rakennusten 
käyttämisestä vähintään 30-paikkaisena va-
jaamielisten työkotina sekä lastensuojelulau-
takuntaa tekemään suunnitelman valmistut-
tua kaupunginhallitukselle erillinen yksityis-
kohtainen esitys työkodin perustamisesta 
(18.8. 2235 §). 

Rinnekoti-Säätiö. Kaupunginhallitus ke-
hotti rahatoimistoa viipymättä suorittamaan 
säätiölle v:n 1968 talousarvion pääomamenoi-
hin Rinnekoti-Säätiötä varten merkittyä 
määrärahaa ylittäen säätiön ja kaupungin 
välillä 17.9.1963 tehdyn sopimuksen mukai-
sena, kaupungin suoritettavana rahoitus-
osuutena Rinnekodin laajentamisesta aiheu-
tuviin kustannuksiin kaupungin varaamien 
253 hoitopaikan osalta 

a) Rinnekoti-Säätiön 16.10.1968 päivätyn 
laskun mukaisesti Rinnekodin laajennusoh-
jelman I ja II rakennusvaiheen lopullisten 
perustamiskustannusten loppusuorituksena 
indeksikorotuksineen 169 178 mk, 

b) 21.10.1968 päivätyn laskun Rinnekodin 
laajentamisohjelman I I I rakennusvaiheen pe-
rustamiskustannusten indeksikorotusten ja 
lisäkustannusten osalta, lukuun ottamatta 
ajalta maalis—syyskuu 1968 velottuja in-
deksikorotuksia 8 723 mk, ennakkorahoituk-
sena 175 475 mk ja 

c) 6.11.1968 päivätyn laskun IV rakennus-
vaiheen indeksikorotuksena ajalta tammi-
kuu 1967 — tammikuu 1968 samoin ennakko-
rahoituksena yhteensä 73 195 mk. Samalla 
kaupunginhallitus päätti pyytää säätiötä 
ensi tilassa antamaan kaupunginhallitukselle 
yksityiskohtaisen selvityksen niistä muutok-
sista, mitkä oli tehty säätiön ja kaupungin 
välillä v. 1963 tehdyn sopimuksen liitteen 
mukaiseen rakennusohjelmaan, ja samalla 
tekemään ehdotuksen muutetun ohjelman 
hyväksymisestä (3.2. 376 §). Rinnekoti-
Säätiö ilmoitti sosiaalihallituksen pyytäneen 
vajaamielislaitoksia ylläpitäviä yhteisöjä 

15.5. mennessä ilmoittamaan lähivuosien 
rakennusohjelmansa ja samassa yhteydessä 
tarkistamaan jäljellä olevat rakennussuunni-
telmat. Säätiö totesi Rinnekodin lopullisen 
rakennusohjelman suunnittelun tässä vai-
heessa olevan mahdotonta sen vuoksi, että 
Uudellamaalla oli vireillä kolmen keskuslai-
toksen rakentaminen. Niiden osalta oli tois-
taiseksi selvittämättä, minkälaisia hoitomah-
dollisuuksia ne aikanaan tulevat tarjoamaan. 
Rinnekodin laajennussuunnitelman loppu-
osan yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen vaikuttaisi mm. se, minkä 
laatuista huollettava-ainesta kaupunki vas-
taisuudessa sijoittaa Rinnekotiin. Alkupe-
räisten laajennussuunnitelmien mukaan lo-
pullisista 740 hoitopaikasta 288 eli n. 39 % 
oli varattu kaupungin käyttöön. Kaupungin-
hallitus päätti 

ilmoittaa säätiölle, että nykyisten suunni-
telmien mukaan kaupunki tulee vastaisuu-
dessa sijoittamaan Rinnekodin keskuslaitok-
seen pääasiassa heikkotasoisia, monivammai-
sia ja levottomia vajaamielisiä lapsia sekä 
tämän lisäksi jossakin määrin myös varttu-
neita vajaamielisiä, 

pyytää säätiötä ensi tilassa antamaan kau-
punginhallitukselle yksityiskohtaisen selvi-
tyksen niistä muutoksista, mitkä on tehty 
em. sopimuksen liitteen mukaiseen rakennus-
ohjelmaan ja samalla tekemään ehdotuksen 
muutetun ohjelman hyväksymisestä sekä 

kehottaa lastensuojelulautakuntaa laati-
maan yleissuunnitelman Rinnekodista kau-
pungin käyttöön varattujen hoitopaikkojen 
hyväksikäyttämisestä, sen jälkeen kun Kiliin-
mäen keskuslaitos on aloittanut toimintansa 
(6.10. 2779 §). 

Kärkullan vajaamieliskeskuslaitos. Kaupun-
ginhallitus päätti lunastaa Kärkullan vajaa-
mieliskeskuslaitoksesta valtuuston 26.6.1968 
tekemän päätöksen mukaisesti lastensuojelu-
lautakunnan käyttöön 10 uutta hoitopaikkaa 
hintaan 20 425 mk hoitopaikalta. Rahatoi-
mistoa kehotettiin suorittamaan kertomus-
vuoden ao. määrärahoista Kärkulla Central-
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anstalt kommunalförbund -nimiselle kuntain-
liitolle uusien hoitopaikkojen lunastusmaksu-
na yht. 204 259 mk ja lastensuojelulautakun-
taa huolehtimaan uusien hoitopaikkojen 
käyttöön saamisesta em. kuntainliiton liitto-
valtuuston 30.10.1968 tekemän päätöksen 
mukaisesti (20.1. 220 §). 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehot-
taa rahatoimistoa suorittamaan 31.1. men-
nessä Kårkulla Centralanstalt kommunal-
förbund -nimiselle kuntainliitolle kaupungin 
kertomusvuoden rahoitusosuuden I eränä 
90 000 mk ja 30.4. mennessä rahoitusosuuden 
II eränä 90 000 mk (20.1. 223 §, 28.4. 1254 §). 

Pelastakaa Lapset yhdistyksen perheryhmä-
kodin hoitopaikkojen varaaminen. Asiamies-
toimistoa kehotettiin tekemään Pelastakaa 
Lapset -yhdistyksen kanssa jäljempänä ole-
va sopimus kahden hoitopaikan varaamisesta 
yhdistyksen omistamasta Tapola-nimisestä 
perheryhmäkodista. Rahatoimistoa kehotet-
tiin sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 
suorittamaan yhdistykselle hoitopaikkoj en 
varaamismaksu 15 000 mk ja lastensuojelu-
lautakuntaa huolehtimaan hoitopaikkojen 
tarkoituksenmukaisesta käyttämisestä ja hoi-
tomaksujen suorittamisesta. 

Sopimus 

Pelastakaa Lapset r.y:n, jota tässä asia-
kirjassa nimitetään liitoksi, ja Helsingin kau-
pungin, jota tässä asiakirjassa nimitetään 
kaupungiksi, kesken on tehty seuraava sopi-
mus. 

1. Liitto sitoutuu luovuttamaan kaupun-
gille Pernajan kunnassa sijaitsevasta Tapola-
nimisesta lastenkodistaan kaksi (2) hoito-
paikkaa lastenkodin toiminnan aloittamispäi-
västä kymmenen (10) vuoden ajaksi. Mikäli 
toimintaa tämän määräajan jälkeenkin jat-
ketaan paikkavarauksien pohjalla, kaupun-
gilla on etuoikeus paikkavarauksien jatka-
miseen. 

2. Kertakaikkisena suoritettava paikan va-

raamismaksu on 7 500 mk hoitopaikalta. 
Kotiin sijoitetusta lapsesta lastensuojelulau-
takunta suorittaa hoitomaksun, joka määräy-
tyy todellisten kustannusten mukaisesti kui-
tenkin niin, että kaupungin varaamalla hoito-
paikalla olevasta lapsesta perittävää hoito-
maksua määriteltäessä otetaan kustannuk-
sina huomioon kiinteistön aiheuttamista 
pääomakustannuksista vain puolet (%). 

3. Lapsen sijoittamisesta kotiin on tehtävä 
liitolle osoitettu anomus. Varatun hoitopai-
kan käyttämisen edellytyksenä on, et tä 
liiton lääkäri hyväksyy ehdotetun lapsen ko-
tiin otettavaksi. 

4. Lapsi jää lastenkotiin ammatti-ikäänsä 
saakka, ellei muu järjestely lapsen edun kan-
nalta ole välttämätön. 

5. Kodin toiminnan alkaessa kaupungin 
käyttöön varattu hoitopaikka pidetään avoin-
na enintään kolme (3) kuukautta, ellei tällä 
ole siihen lasta välittömästi sijoitettavana. 
Jos kaupunki sanotun ajan kuluessa ei ole 
voinut paikanvarausta käyttää, hoitopaikka 
voidaan antaa jonkin toisen kunnan käytet-
täväksi. Kaupunki voi kuitenkin pitää hoito-
paikan varattuna edellä mainitun kolmen 
(3) kuukauden jälkeenkin suorittamalla hoi-
tokustannukset täten avoinna olevasta pai-
kasta. 

6. Mikäli hoitopaikka vapautuu ennen 
tässä sopimuksessa sovittua 10 vuoden ai-
kaa, kaupungilla on oikeus täyt tää hoito-
paikka 3. kohdan mukaisin edellytyksin vii-
meistään kolmen (3) kuukauden kuluessa. 

7. Ellei kaupunki voi edellä 5. ja 6. kohdas-
sa mainitulla tavalla käyttää varaamaansa 
hoitopaikkaa, se voidaan luovuttaa jonkin 
toisen kunnan käytettäväksi. Tällöin suori-
tetaan kaupungille takaisin sen suorittamas-
ta varaamismaksusta suhteellinen osuus las-
kettuna 5. kohdassa mainitun 3 kuukauden 
odotusajan päättymisestä. 

8. Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) yhtä-
pitävää kappaletta, joista toinen on annettu 
Helsingin kaupungille ja toinen Pelastakaa 
Lapset r.y:lle (27.10. 2980 §). 

230 



2. Kaupunginhallitus 

Avustukset. Suomen Pelastusarmeijan Sää-
tiölle myönnettiin 680 mk Emrny och David 
Skogsmans minnesfond -nimisen rahaston 
korkovaroista säätiön Sipoon kunnan Mass-
byn kylässä ylläpitämää nuoriso- ja kurssi-
keskustoimintaa varten (24.3. 859 §). 

Kaupunginhallitus kehotti lastensuojelu-
lautakuntaa harkitsemaan enintään 1000 
mk:n suuruisen avustuksen myöntämistä 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin 
piirille sen toimesta aloitetun, ns. valvotun 
lasten perhepäivähoidon jatkamista ja ke-
hittämistä varten sillä ehdolla, että kaupun-
ginhallituksen 3.3. asettamalle lasten päivä-
hoitokomitealle ja lastensuojelulautakunnal-
le toimitetaan yksityiskohtainen selvitys 
kertomusvuoden toiminnasta saaduista ko-
kemuksista (29.9. 2696 §). 

Kaupunginhallitus päätti, etteivät Kodit-
tomien Tuki -yhdistyksen ja Suomen Valko-
nauhaliiton yhteisesti kaupunginhallitukselle 
30.11.1968 tekemät anomukset avustuksen 
saamiseksi nuorison Neuvonta-aseman yllä-
pitämistä varten sekä huonetilojen luovutta-
miseksi Neuvonta-aseman käyttöön anta-
neet toistaiseksi kaupunginhallituksen tahol-
ta aihetta muihin toimenpiteisiin, kuin että 
lastensuojelulautakunta oikeutetaan myön-
tämään käyttövaroistaan yhteisesti Koditto-
mien Tuki -yhdistykselle ja Suomen Valko-
nauhaliitolle enintään 10 000 mk:n suuruinen 
avustus nuorten huumausaineiden käyttä-
jien Neuvonta-aseman v:n 1969 toimintaa 
varten sillä ehdolla, että toiminta jatkuisi 
ainakin samassa laajuudessa kuin v. 1968 
(24.3. 879 §). 

Studeranden Anna Johanna V:s fond 
-nimisen rahaston v:n 1968 korkovarat, 28 
mk, päätettiin siirtää v. 1970 käytettäviksi 
(31.3. 960 §). 

Vajaamielishuollon neuvottelukunnalle pää-
tettiin ilmoittaa, ettei kaupungin laitosten 
osalta tässä vaiheessa liitytä jäseneksi neu-
vottelukuntaan (25.8. 2338 §). 

Lastentarhat 

Viranhaltijat. Lastentarhain lautakunnan 
käytettäväksi myönnettiin 3 040 mk tp. las-
tentarhanjohtajan palkkaamiseksi 18. pl:n 
mukaisin palkkaeduin Kannelkujan (Kan-
nelmäki II) lastentarhaa ja -seimeä varten 
ajaksi 1.11.—31.12.1969. Muun tarvittavan 
henkilökunnan palkkaamista koskeva asia 
käsiteltäisiin v:n 1970 talousarvion käsitte-
lyn yhteydessä (9.6. 1781 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastentarhain 
lautakunnan ottamaan lautakunnan 30.10. 
1969 tekemässä esityksessä tarkoitettuihin 
sihteerin, vastaavan leikinohjaajan, lasten-
tarhanjohtajan ja keittäjän virkoihin, kah-
teen toimistoapulaisen ja kahteen lasten-
tarhanopettajan virkaan sekä yhteen lasten-
tarha-apulaisen virkaan niitä haettavaksi ju-
listamatta vastaavia tehtäviä hoitaneet tp. 
viranhaltijat tavanmukaisilla ehdoilla (10.11. 
3159 §). 

Työsopimussuhteinen henkilökunta. Kau-
punginhallitus myönsi lastentarhain lauta-
kunnan käytettäväksi 451 598 mk 40-tunti-
seen työviikkoon siirtymisen johdosta lasten-
tarhoihin, -seimiin ja koululaisten päiväko-
teihin ajaksi 1.1.—30.4. ja 1.9.—31.12.1969 
työsopimussuhteeseen palkattavan seuraa-
van lisähenkilökunnan palkkausmenoja var-
ten: 15 lastenhoitajaa 9. pl:n peruspalkkaa 
vastaavin palkkaeduin, 24 apulaista 1. pl:n 
peruspalkkaa vastaavin palkkaeduin, 11 
harjoittelijaa 8 t /pv enintään 415 mk/kk ja 
33 harjoittelijaa 6 t /pv enintään 311 mk/kk 
sekä tämän lisäksi väliaikaisen siivousavun 
käyttämiseen aikana 1.1. —30.4. yhteensä 
n. 5 550 tuntia ja aikana 1.9.—31.12. viik-
koa kohden 320 tuntia, yhteensä n. 5 760 
tuntia. Lastentarhain lautakuntaa kehotet-
tiin yhteistoiminnassa järjestelytoimiston 
kanssa tarkoin seuraamaan lastentarhojen, 
-seimien ja koululasten päiväkotien toimin-
taa tammi—maaliskuussa ja syys—joulu-
kuussa 1969 ja viimeistään huhtikuun ja 
joulukuun alussa 1969 laatimaan suunnitel-
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ma siitä, miten lauantaipäivien toiminta eri 
lastentarhoissa, -seimissä ja koululasten päi-
väkodeissa pysyvästi järjestetään. Lisäksi 
kaupunginhallitus päätti, ettei lautakunnan 
esitys eräiden lastentarhojen, -seimien ja 
koululasten päiväkotiosastojen pitämisestä 
lauantaisin suljettuna lautakunnan toimival-
taan kuuluvana antanut kaupunginhalli-
tuksen taholta aihetta toimenpiteisiin (20.1. 
218 §, 12.5. HIO §, 15.9. 2560 §). 

Merkittiin tiedoksi järjestelytoimiston tut-
kimusselostus lauantaipäivien toiminnan jär-
jestelystä lastentarhoissa, -seimissä ja kou-
lulasten päiväkodeissa samoin kuin lasten-
tarhain lautakunnan sen toimesta suoritta-
mat järjestelyt (29.12. 3672 §). 

Lastentarhain toimistoon päätettiin ajaksi 
15.2.—31.12. palkata kaksi toimistoapulaista 
7. pl:n peruspalkkaa vastaavin palkkaeduin. 
Mainitut henkilöt oli palkattava Helsingin 
työnvälitystoimistoon ilmoittautuneista kau-
pungissa koti- ja henkikirjoituspaikan omaa-
vista, työpaikkaa vailla olevista työnhaki-
joista (10.2. 456 §, 16.6. 1850 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastentarhain 
toimiston kohtuussyistä suorittamaan toim. 
apul. Anja Tillikalle toimiston taloudenhoi-
ta jan tehtävien osittaisesta hoitamisesta 
tämän sairausloman aikana 25.8.—5.9. yht. 
72 mk (24.11. 3304 §). 

Kaupunginhallitus myönsi lastentarhain 
tarkast. Kaarina Axelsonille eron lastentar-
hain tarkastajan virasta 1.3.1970 lukien. 
Virka päätettiin viipymättä julistaa haetta-
vaksi virkasäännön mukaisin hakuajoin eril-
liskuulutuksena valtuuston 12.2. tekemässä 
päätöksessä mainituissa lehdissä (8.12. 3456 
§, yjsto 22.12. 7749 §). 

Lastentarhojen ja -seimien henkilökunnan 
työaikojen vahvistaminen. Lastentarhain lau-
takunta päätti 31.10.1968, että 1.11.1968 
olevana aattopäivänä samoin kuin itsenäi-
syyspäivää seuraavana lauantaina 7.12.1968 
lastentarhojen ja -seimien aukiolon johdosta 
klo 15 jälkeen työssä olevat lastentarhan-
opettajat ja lastenhoitajat samoin kuin 

lastentarha-apulaiset ja harjoittelijat saisi-
vat tä tä työssäoloa vastaavan tuntimäärän 
vapaata myöhemmin erikseen määrättävänä 
aikana. Kaupunginhallitus oikeutti lauta-
kunnan panemaan täytäntöön mainitun pää-
töksensä. Samalla kaupunginhallitus päätti 
tehdä Kaupunkiliiton toimistolle esityksen 
lastentarhojen ja -seimien työaikajärjeste-
lyjä koskevan yleissuosituksen aikaansaa-
miseksi kiireellisesti. Lisäksi kaupunginhalli-
tus päätti vahvistaa henkilökunnan työajat 
lastentarhoissa lait oksineen 1.1.1969 lukien 
väliaikaisesti, kunnes edellä tarkoitettu-
jen ohjesäännön muutosten johdosta ehkä 
toisin päätetään, seuraaviksi: 

Lastentarhanopettajien ja koululasten päi-
väkotien opettajien työajat järjestetään si-
ten, että säännöllinen työaika on keskimää-
rin 35 tuntia viikossa ja että vähintään joka 
toisella viikolla on viikkolepopäivän lisäksi 
toinen vapaapäivä, joka sijoitetaan mikäli 
mahdollista kiinteästi varsinaisen viikkolepo-
päivän yhteyteen ja on lähinnä lauantai. 

Leikkikenttien henkilökunnan työaika jär-
jestetään niin ikään siten, että säännöllinen 
työaika on keskimäärin 35 tuntia viikossa 
siten, että yleensä joka toinen lauantai on 
vapaapäivä ja että työtuntien määrä on 
viikolla, jolloin lauantai on vapaapäivä, 
enintään 32 ja viikolla, jolloin lauan-
tai on työpäivä, työtuntien määrä on enin-
tään 38. 

Tuntipalkan laskemisessa käytetään >em. 
henkilöstöryhmien kohdalla jakajana lukua 
152. 

Lastentarhojen muun henkilökunnan, las-
tenseimien henkilökunnan ja koululasten 
päiväkotien muun henkilökunnan työajat 
järjestetään siten, että viikoittainen sään-
nöllinen työaika on keskimäärin 40 tuntia. 
Työtä varten laaditaan ennakolta työtunti-
järjestelmä vähintään ajaksi, jonka kuluessa 
viikoittainen säännöllinen työaika tasoittuu 
sanottuun keskimäärään, ja tämä työtunti-
järjestelmä annetaan hyvissä ajoin tiedoksi. 

Joka toisella viikolla annetaan vapaapäivä, 
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joka sijoitetaan mikäli mahdollista kiinteästi 
varsinaisen viikkolepopäivän yhteyteen ja 
on lähinnä lauantai. Vapaapäivien määrä 
9 viikkoa kohden on vähintään 14. 

Tuntipalkan laskemisessa käytetään em. 
henkilöstöryhmien kohdalla jakajana lukua 
174 (13.1. 137 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti, että 
aikana 19.5.—31.8.1969 lastentarhojen ja 
sen laitosten henkilökunnan, lukuun otta-
mat ta lastentarhanopettajia, koululasten päi-
väkotien opettajia sekä leikkikenttien hen-
kilökuntaa, viikottainen työaika on keski-
määrin 40 tuntia. Työtä varten laaditaan 
ennakolta työtuntijärjestelmä vähintään 
ajaksi, jonka kuluessa viikottainen säännölli-
nen työaika tasoittuu sanottuun keskimää-
rään ja tämä työtuntijärjestelmä annetaan 
tiedoksi. Joka viikko annetaan mahdollisuuk-
sien mukaan varsinaisen viikkolepopäivän 
lisäksi toinen vapaapäivä, joka sijoitetaan 
mikäli mahdollista varsinaisen viikkolepo-
päivän yhteyteen ja on lähinnä lauantai. 
Työaika on 1.9.1969 alkaen muutettava jäl-
leen kaupunginhallituksen 13.1. tekemän pää-
töksen mukaiseksi, ellei päätöksen 2. koh-
dassa tarkoitettujen ohjesäännön muutosten 
johdosta ehkä toisin päätetä. Väliaikaisen 
työaikajärjestelyn aikana käytetään ao. hen-
kilöstöryhmien tuntipalkan laskemisessa edel-
leen jakajana lukua 174 (19.5. 1483 §). 

Samaten kaupunginhallitus oikeutti lauta-
kunnan toistaiseksi, kunnes toisin päätettäi-
siin, niissä tapauksissa, jolloin valtuuston 
29.5.1968 uusien työaikamääräysten hyväk-
symisestä tekemän päätöksen XIX 1)—2) 
kohtien mukaista lepotaukoa, jonka aikana 
viranhaltija on oikeutettu esteettömästi pois-
tumaan työpaikalta, ei voida järjestää las-
tenseimien johtajille ja opettajille, antamaan 
heille tilaisuuden aterioimiseen työn aikana, 
jolloin aterioimiseen käytetty aika luetaan 
ao. viranhaltijan varsinaiseen työaikaan 
(20.1. 221 §). 

Lastentarhain toimiston työrutiinien ja työn 
organisoinnin kehittäminen. Lastentarhain 

lautakuntaa kehotettiin palveluksessaan kul-
loinkin olevan henkilökunnan ja käytettä-
vissään olevien määrärahojen puitteissa to-
teuttamaan järjestelytoimiston tutkimusse-
lostuksessa tehdyt lastentarhain toimiston 
organisaatiota ja työrutiinien uudelleen jär-
jestelyä koskevat ehdotukset. Lautakuntaa 
kehotettiin lisäksi valmistelevasti ryhtymään 
toimenpiteisiin lautakunnan ja sen alaisten 
laitosten ohjesäännön uusimiseksi. Järjeste-
lytoimiston esitys rakennusten suunnittelun 
ja huoneistojen hallinnon mahdollista uudel-
leen järjestelyä koskevalta osin käsiteltäisiin 
aikanaan erikseen (15.9. 2557 §). 

Eräiden etujen myöntäminen lastentarhain 
päiväkodin koulua käyville lapsille. Kaupun-
ginhallitus päätti myöntää lastentarhain lau-
takunnalle 570 mk käytettäväksi ilmaisten 
aterioiden antamiseen aikana 1.4.—31.5. 
niille Väinölän lastentarhan yhteydessä toi-
mivassa päiväkodissa kokeilunluonteisesti 
päivähoidossa oleville oppivelvollisuusikäi-
sille lapsille, joiden koulunkäynnin aloittami-
nen on lykkäytynyt. Kaupunginhallituksen 
5.5.1967 tekemässä päätöksessä tarkoitettu-
jen oppilaiden lisäksi saatiin koululaisalen-
nuslippuja myöntää myös ko. päiväkodin 
lapsille. Suomenkielisten kansakoulujen joh-
tokuntaa kehotettiin ensi tilassa harkitse-
maan, mihin toimenpiteisiin näille lapsille 
syyslukukaudella 1969 mahdollisesti annet-
tavan opetuksen järjestämiseksi olisi ryhdyt-
tävä (17.3. 832 §, 31.3. 962 §). 

Valtionavut. Kaupunginhallitus päätti mer-
kitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 
päätökset lastentarhain vien 1966 ja 1967 
valtionavuista ja v:n 1969 valtionavun va-
raamisesta (24.2. 585 §, 3.3. 665 §, 10.11. 
3150 §). 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 
sosiaalihallituksen päätöksen lastentarhain 
v:n 1966 valtionavusta vuokramenojen osalta 
ja kehottaa asiamiestoimistoa hakemaan 
muutosta sosiaalihallituksen päätöksiin 
lastentarhain v:n 1968 ja 1969 valtionavuista, 
siltä osin kuin päätökset koskevat vuokra-
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kustannuksista tehtyjä vähennyksiä (23.6. 
1902, 1903 §, 11.8. 2144 §, yjsto 18.6. 6347 §). 

Lastentarhat. Rakennusviraston käytettä-
väksi myönnettiin v:n 1968 talousarvion ao. 
määrärahoista 22 500 mk vanhojen lasten-
tarhojen, lastenseimien ja koululasten päivä-
kotien huoneistopiirustusten laatimisesta v:n 
1968 aikana aiheutuneiden kustannusten 
maksamista varten (27.1. 304 §). 

Lastentarhain lautakunnan käytettäväksi 
myönnettiin 81 500 mk Jakomäen lastentar-
han ja -seimen perustamisesta sekä 65 500 
mk Yliskylän lastentarhan ja -seimen perus-
tamisesta aiheutuvien kustannusten suorit-
tamista varten (20.1. 217 §); Yleisten töiden 
lautakunnan käytettäväksi myönnettiin 
10 347 mk Suursuon nuoriso- ja lastentalon 
tontin raja-aidan rakentamista varten maist-
raatin 17.1. vahvistamien piirustusten mu-
kaisesti (30.6. 2027 §). 

Sosiaalihallitus vahvisti 11.11.1969 Hila-
pellontie 2—4: ään tulevan lastentarhahuo-
neiston pääpiirustukset. Kaupunginhallitus 
kehotti 1) kiinteistölautakuntaa vuokraa-
maan Suomen Farmasiakunnan eläkekassalta 
sen toimesta Konalaan, tontille Hilapellontie 
2—4 valmistuneen talon pohjakerroksesta 
lastentarhaksi suunnitellut, 121 m2 käsittävät 
huonetilat eläkekassan vaatimaa, enintään 
950 mk/kk suuruista vuokraa vastaan ja 
luovuttamaan ne tilitysvuokraa vastaan las-
tentarhain lautakunnalle käytettäviksi las-
tentarhatoimintaan ja 2) lastentarhain lau-
takuntaa viipymättä ryhtymään toimenpitei-
siin yhden kokopäiväosaston aloittamiseksi 
em. huonetiloissa ensi tilassa siten, että tois-
taiseksi sijoitetaan suljettuna olevan Koti-
kallion lastentarhan yhden kokopäiväosaston 
henkilökunta perustettavaan uuteen lasten-
tarhaan, jolloin uuden lastentarhan johtajan 
tehtäviin toistaiseksi siirrettävälle lastentar-
hanopettajalle saadaan suorittaa johtajan-
palkkiona 17. ja 16. palkkaluokkien mukais-
ten palkkojen välinen erotus. Lastentarhan 
kokopäiväosaston toiminnan aloittamisen 
valmisteluista aikana 1.—31.12. aiheutuneita 

menoja varten myönnettiin 15 000 mk (17.11. 
3233 §, 24.11. 3305 §). 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tarjot-
tua huonetiloja vuokrattaviksi rakennetta-
vasta Terveyskeskustalosta kaupunginhalli-
tus päätti ilmoittaa liitolle varaavansa alusta-
vasti Töölöön rakennettavan Terveyskeskus-
rakennuksen yhteyteen hahmotellusta siipi-
rakennuksesta n. 150 m2:n suuruiset, lasten-
seimitarkoituksiin suunnitellut huonetilat 
vuokrasta, joka määritellään siten, että sii-
hen sisältyy korvaus hoitokustannuksista, 
lainojen lyhennyksistä korkoineen ja enin-
tään 8 %:n korko omalle pääomalle sekä sillä 
ehdolla, että sosiaalihallitus hyväksyy huo-
netiloja koskevat piirustukset. Lastentarhain 
lautakuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa 
sosiaalihallituksen, Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton ja kiinteistöviraston kanssa 
huolehtimaan huonetilojen suunnittelusta. 
Suunnitelmien valmistuttua oli kaupungin-
hallitukselle tehtävä yksityiskohtainen esi-
tys kustannusarvioineen uuden lastenseimen 
perustamisesta (29.12. 3673 §). 

Puolustusministeriö ja vt Korvenheimo 
olivat anoneet uuden lastentarhan rakenta-
mista Santahaminaan. Kaupunginhallitus 
päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa 
yhteistoiminnassa puolustusministeriön, las-
tentarhain lautakunnan ja kiinteistöviraston 
kanssa suunnittelemaan kustannuksiltaan 
mahdollisimman taloudellisen, kaksi osastoa 
käsittävän lastentarharakennuksen rakenta-
misen Santahaminaan ja esittämään ensi 
tilassa suunnitelman kaupunginhallitukselle 
puolustusministeriön j a sosiaalihallituksen 
hyväksymisen hankkimista varten (1.9. 
2400 §). 

Lastentarhain lautakunnan esityksestä 
kaupunginhallitus kehotti asuntotuotanto-
komiteaa alustavasti sisällyttämään sen toi-
mesta laadittavaan Maunulan rakennus-
ohjelmaan kolmen lasten päivähoitolaitoksen 
rakentamisen. Lastentarhain lautakuntaa ke-
hotettiin yhteistoiminnassa asuntotuotanto-
komitean ja sosiaalihallituksen kanssa kii-
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reellisesti laatimaan yksityiskohtaiset huo-
netilaohjelmat yhtä vauvaikäisten lasten 
lastenseimeä ja kahta sellaista lasten päivä-
hoitolaitosta varten, joissa kummassakin 
olisi 15 hoitopaikkaa käsittävä lastenseimi 
ja 50 hoitopaikkaa käsittävä 2-osastöinen 
lastentarha sekä ensi tilassa esittämään huo-
netilaohjelmat kaupunginhallituksen hyväk-
syttäviksi (13.1. 134 §). 

Valtuuston oikeutettua 7.5. lastentarhain 
lautakunnan perustamaan asuntotuotanto-
komitean toimesta Maunulaan rakennetta-
viin huonetiloihin lastentarhan kaupungin-
hallitus päätti kehottaa asuntotuotantoko-
miteaa 

1) varaamaan komitean toimesta 
A) Maunulan asemakaavaluonnoksen 

mukaiseen kortteliin n:o 28213 rakennetta-
vista asuintaloista lastentarhain lautakunnan 
13.3. tekemän esityksen liitteen b. mukaiset, 
nettopinta-alaltaan n. 260 m2 käsittävät 
huonetilat ulkonukkumaparvekkeineen las-
tentarhain lautakunnan käyttöön 30 vauva-
ikäisen lapsen lastenseimeä varten ja 

B) vastaavasti kortteliin n:o 28217 ra-
kennettavista rakennuksista lautakunnan esi-
tyksen liitteen a. mukaiset, n. 350 m2 käsit-
tävät huonetilat 50 lapsen lastentarhaa ja 
15 lapsen lastenseimeä varten samoin kuin 

C) kortteliin n:o 28214 rakennettavista 
rakennuksista em. liitteen a. mukaiset, 
nettopinta-alaltaan n. 350 m2 käsittävät 
huonetilat samoin 50 lapsen lastentarhaa ja 
15 lapsen lastenseimeä varten, 

2) suunnittelemaan huonetilat yhteistoi-
minnassa lastentarhain toimiston kanssa ja 
aikanaan esittämään huonetiloja koskevat 
luonnos- ja pääpiirustukset kaupunginhalli-
tuksen hyväksyttäviksi sosiaalihallitukselle 
tarkastettavaksi ja vahvistettavaksi lähettä-
mistä varten sekä 

3) rakentamaan huonetilat yhteistoimin-
nassa lastentarhain toimiston kanssa täysin 
valmiiksi kiinteine kalusteineen vuokratta-
viksi kiinteistölautakunnalle asuntohallituk-
sen hyväksymää vuokraa vastaan. Kiinteis-

tölautakuntaa kehotettiin aikanaan vuokraa-
maan huonetilat lastentarhain lautakunnan 
käyttöön yhtä vauvaikäisten lasten lasten-
seimeä ja kahta muuta päivähoitolaitosta 
varten (12.5. 1382 §). 

Merkittiin tiedoksi, että sosiaalihallitus 
oli hyväksynyt kaupunginhallituksen lähet-
tämät Kotikallion lastentarhan ja koululas-
ten päiväkodin luonnospiirustukset (8.9. 
2455 §, 13.10. 2840 §) ja vahvistanut Kannel-
mäen II lastentarha- ja seimirakennuksen 
pääpiirustukset sekä vahvistanut lastentar-
han hoitopaikkaluvuksi 75 ja lastenseimen 
hoitopaikkaluvuksi 15 (17.2.541 §), Tapanilan 
lastentarha- ja seimirakennuksen luonnos-
piirustukset lähetettiin sosiaalihallituksen hy-
väksyttäviksi (8.12. 3426 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus myönsi las-
tentarhain lautakunnan käytettäväksi 38 818 
mk lisäavustuksen myöntämistä varten 
Barnavärdsföreningen i Finland yhdistyksen 
ylläpitämän kolmen lastenseimen ja yhden 
lastentarhan henkilökunnan palkkojen korot-
tamisesta kertomusvuonna aiheutuvia lisä-
menoja varten (8.9. 2491 §). 

Töölön Lastenseimi yhdistykselle myönnet-
tiin 2 244 mk:n suuruinen lisäavustus yhdis-
tyksen ylläpitämän lastenseimen henkilö-
kunnan palkkojen korottamisesta kertomus-
vuonna aiheutuvien kustannusten suoritta-
miseksi (1.9. 2402 §). 

Suomen Puheopiston Kannatusyhdistyk-
selle myönnettiin 4 800 mk:n avustus yhdis-
tyksen päiväkerhon kertomusvuoden menoja 
varten (8.9. 2458 §). 

Muut sosiaaliset tehtävät 

Työllisyystoimi. Merkittiin tiedoksi, että 
v:n 1968 viimeisen vuosineljänneksen aikana 
työllisyystilanne alkoi elpyä Helsingissä. 
Työvoimatoimikunnan kortisto oli avattu 
22.10.1968. Vuonna 1967 se avattiin 18.9. 
Kortistoon oli 30.12.1968 mennessä hyväk-
sytty 847 työntekijää. Vastaava luku v. 
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1967 oli 3011. Työnvälitystoimiston tilaston 
mukaan oli 30.12.1968 työttömiä työnhaki-
joita 3834, näistä miehiä 3084 ja naisia 750. 
Työpaikkoja oli samanaikaisesti avoinna 
1284, näistä miehille 435 ja naisille 849. Vuon-
na 1967 oli työttömiä työnhakijoita vastaa-
vasti 5085, näistä miehiä 3775 ja naisia 1310. 
Avoimia työpaikkoja oli 1040. Rakennustoi-
minta oli myös vilkastunut. Vuoden 1968 
marraskuun loppuun mennessä oli rakennus-
lupia myönnetty 2 203 199 m3:ä vastaava 
määrä. Vuonna 1967 luku oli 1 424 238 m 3 

eli 35 % pienempi. Rakennusalan työttömiä 
työnhakijoita oli v:n 1968 lopussa 1275. 
Vastaava luku v. 1967 oli 1906. Rakennus-
alan työllisyystilanne oli suhteellisesti ottaen 
parantunut enemmän kuin työllisyystilanne 
yleisesti (3.2. 372 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä työl-
lisyyskomitean esityksen liitteissä n:o 2 ja 
3 mainitut työt suoritettaviksi v. 1969 työl-
lisyyslainsäädännön edellyttämän työhön-
sijoitusosuuden täyttämiseksi työllisyysti-
lanteen vaatimusten mukaisesti ja asian-
omaisten tekemistä eri esityksistä, 

kehottaa virastoja ja laitoksia erilaisia 
v:n 1969 talousarvioon merkittyjä maa- ja 
vesirakennus-, uudis-, perusparannus- sekä 
korjaustöitä suunniteltaessa ja toteutettaes-
sa ajoittamaan mainitut työt mahdollisuuk-
sien mukaan työllisyyden kausivaihtelut 
huomioon ottaen ja 

kehottaa virastoja ja laitoksia ennakolta 
varautumaan naispuolisten työttömien si-
joittamiseen siten, että suursiivous- ja muut 
tilapäiset työt siirretään tehtäväksi talvi-
kaudella ja niiden suorittamiseen käytetään 
työvoimatoimikunnan kortistoon hyväksyt-
ty jä naispuolisia työntekijöitä (17.3. 804 
§)· 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa viras-
toja ja laitoksia kiinnittämään huomiota 
kaupunginhallituksen 9.12.1968 tekemään 
päätökseen ja noudattamaan siinä annettuja 
ohjeita entistä tarkemmin. Ohjeet koskivat 
virastojen ja laitosten velvollisuutta tehdä 

työnvälitystoimistolle ilmoitus kaupungin 
palveluksesta ilman omaa syytään vapautu-
vista työntekijöistä ja tp. viranhaltijoista. 
Virastojen ym. tuli myös ilmoittaa tp. viran-
haltijain kulloinkin olevasta tarpeestaan 
työnvälitystoimistolle (30.6. 2006 §). 

Helsingin työvoimapiirin 27.—28.1. ja 
18.7.1969 päivätyt laskut, määriltään vas-
taavasti 11 651 mk, 25 mk ja 14 497 mk pää-
tettiin suorittaa Uudenmaan lääninhallituk-
selle (10.2. 444 §, 4.8. 2085 §). 

Kasvatusneuvolat. Merkittiin tiedoksi, että 
sosiaalihallitus oli pidentänyt sitä määrä-
aikaa, jonka kuluessa kasvatusneuvoloiden 
ohjesäännöt oli alistettava sosiaalihallituk-
sen vahvistettaviksi, 1.6.1969 saakka. Lisäksi 
sosiaalihallitus oli suostunut siihen, että kau-
pungille vielä v:ksi 1969 poikkeuksellisesti 
myönnetään sen ylläpitämiä kasvatusneuvo-
loita varten valtion tulo- ja menoarvioon 
sisällytettävästä määrärahasta valtionavus-
tus, mikäli kasvatusneuvolat muutoin täyt-
tävät valtioneuvoston kasvatusneuvoloille 
valtionavun myöntämisestä määrittelemät 
ehdot (7.1. 47 §). 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti vie-
lä anoa, että määräaikaa kasvatusneuvola-
toimintaa koskevien ohjesääntöjen lähettä-
miseen sosiaalihallituksen vahvistettaviksi 
pidennettäisiin 31.12.1970 saakka sekä että 
kaupungin yleisen kasvatusneuvolan, suo-
menkielisten ja ruotsinkielisten kansakoulu-
jen kasvatusneuvolan ja sosiaalilääkärin toi-
miston kasvatusneuvolan valtionavut mak-
settaisiin aikanaan ohjesääntöjen vahvista-
misesta riippumatta (24.11. 3278 §). 

Yleisjaosto myönsi eräille kansakoulujen 
koulupsykologeille luvan virkahuoneidensa 
käyttämiseen aikana 15.4.—31.8.1969 yksi-
tyisesti suorittamiensa, kansakouluun ala-
ikäisenä pyrkiviä lapsia koskevien tutkimus-
ten suorittamiseksi sillä ehdolla, että asian-
omaiset vastaavat kaikesta vahingosta, mitä 
ko. toiminnasta saattaa aiheutua kaupungin 
omaisuudelle sekä suorittavat sähkönkulu-
tuksesta ja siivouksesta johtuvat kustan-
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nukset sekä vahtimestarin palkkion (yjsto 
19.3. 5594 §). 

Kansakoulujen kasvatusneuvolan käyttöön 
päätettiin luovuttaa 15 kpl nuorisokomitean 
mietintöjä (yjsto 24.9. 7027 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatus-
neuvolan koulupsykiatrin vuosilomakorvauk-
sen suorittamista varten myönnettiin 950 mk 
(27.10. 2959 §). 

Oikeusaputoimiston avoinna oleva 8. pl:n 
toimistoapulaisen virka päätettiin jä t tää 
vakinaisesti t äy t t ämät tä kauintaan 30.9.1969 
saakka (28.4. 1258 §). 

Kaupunginhallitus päätt i muuttaen v. 
1966 tekemäänsä päätöstä oikeuttaa oikeus-
aputoimiston 1.7.1969 lukien suorittamaan 
niille raastuvanoikeuden ja maistraatin kau-
punginpalvelijoille, jotka toimivat haaste-
miehinä niissä oikeusaputoimiston jutuissa, 
joissa on myönnetty maksuton oikeudenkäyn-
ti, kussakin jutussa 2.50 mk:n suuruisen 
korvauksen siitä, e t tä ao. kaupunginpalvelija 
ilmoittaa puhelimitse oikeusaputoimistoon 
ju tun esilletulosta istuntopäivänä ja tuo 
toimistoon jutun pöytäkirjan (30.6. 2018 §). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulutoimi 

Koulusuunnittelutoimikunnan osamietinnön 
aiheuttamat toimenpiteet. Mietinnön johdosta 
kaupunginhallitus päätt i 

1. kehottaa suomenkielisten kansakoulujen 
johtokuntaa selvittämään, mitä koulu- ja 
muiden viranomaisten toimenpiteitä tarvit-
taisiin, jot ta keskikoulunsa keskeyttäneet 
voitaisiin ohjata saamaan perusopetuksensa 
päätökseen ja sen jälkeen tai samanaikaisesti 
sijoittumaan ammatti in valmistavaan koulu-
tukseen tai työhön, 

2. kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa 
yhdessä tilastotoimiston kanssa laatimaan 
tarkistetun ennusteen peruskouluikäisten 
määrästä 1970-luvulla kaupunginosittain tai 
liikennealueittain, 

3. kehottaa järjestelytoimistoa tutkimaan, 
miten kaupungin kansakouluhallinto olisi 
järjestet tävä siirtymäaikana, joka alkaa 
kansakouluntarkastajien virkojen lakkaami-
sesta ja pää t tyy peruskoulun toteuttami-
seen, 

4. asettaa koulujärjestelmälain 14 §:ssä 
tarkoitet tua koulusuunnitelmaa laatimaan 
väliaikaisen koulusuunnittelutoimikunnan, 

jonka toimikausi kestää siihen asti, kunnes 
koulujärjestelmälain 13 §:n mukainen koulu-
suunnittelutoimikunta on asetettu, 

5. nimetä sanotun väliaikaisen koulusuun-
nittelutoimikunnan puheenjohtajaksi koulu-
neuvos Jussi Saukkosen ja sen jäseniksi 
kansak.op. Inkeri Airolan, varat. Kristian 
Gestrinin, pääsiht. Anna-Liisa Hyvösen, 
prof. Pekka Tarjanteen, fil.lis. Aarne Lauri-
lan ja päätoimitt . Yrjö Larmolan sekä 

6. oikeuttaa väliaikaisen koulusuunnittelu-
toimikunnan ot tamaan itselleen sihteerin ja 
kuulemaan asiantuntijoita (29.9. 2688 §). 

Kansa- ja ammattikoulujen vahtimestarien 
ym. henkilökunnan ylimääräisten palkkioiden 
korottaminen. Kaupunginhallitus oikeutti 
kansakoulujen vahtimestarit tai heidän si-
jastaan määrä ty t henkilöt ja siivoojat sekä 
talonmies-lämmittäjät laskuttamaan siitä yli-
työstä, jonka he arki-iltoina klo 18 jälkeen ja 
pyhäpäivinä joutuvat yhdistysten ym. toi-
minnan vuoksi tekemään, 15.5.1969 lukien 
seuraavat korotetut palkkiot: 

I) Vahtimestarit: 
Tuntipalkkio opinto-, harjoitus- tai ko-

kousryhmän kokoontuessa samanaikaisesti 
eri huoneissa ryhmien lukumäärän ollessa: 
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