
14. Huoltolautakunta 
Koko onp a n o 

Lautakunnan kokoonpano. Huoltolauta-
kuntaan kuului kertomusvuonna 11 jäsentä 
ja 11 lisäjäsentä, varajäseniä ja varalisäjäse-
niä oli vastaava määrä. 

Jaostot ja huoltolaitosten johtokunnat. So-
siaaliohj esäännön mukaisesti huoltolauta-
kunta asetti kertomusvuodeksi seuraavat 14 
jaostoa: hallintojaoston, omaisuus- ja hol-
housjaoston, 10 huoltojaostoa, päihdyttävien 
aineiden väärinkäyttäjien ja irtolaishuolto-
(PAVI) jaoston sekä työhuoltojaoston (ks. 
kunn. kalenteri). 

Päätökset 

Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: 
Yksityisten vanhainkotien tukeminen. Ta-

lousarvioon huoltolautakunnan käytettäväksi 
merkitystä ao. määrärahasta huoltolauta-
kunta jakoi avustuksina kaikkiaan 47 van-
hain- tai hoivakodin ja 11 asuntolatyyppisen 
vanhustenkodin ylläpitomenoihin helsinki-
läisten vanhusten hoitopäivien osalta 
1 078 462 mk. Näissä yksityisissä vanhain- ja 
hoivakodeissa oli yhteensä 1 780 hoitopaik-
kaa ja vanhustenasuntoloissa yhteensä 272 
paikkaa eli kaikissa yhteensä 2 052 paikkaa. 
Niissä hoidettujen helsinkiläisten vanhusten 
hoitopäiväluku v. 1968 oli vanhain- ja hoiva-
kotien osalta yhteensä 567 597 ja vanhusten-
asuntoloiden osalta yhteensä 93 927 eli kaik-
kiaan 661 524. Avustukset myönnettiin näi-
den hoitopäivien perusteella (10.4. 114 §, 
15.12. 371, 381 §). 

Äiti-ja lapsikotien tukeminen. Huoltolauta-
kunnan talousarvioon merkitystä ao. määrä 
rahasta lautakunta jakoi avustuksina 3:lle 
Helsingissä toimivalle ja helsinkiläisten tar-
vetta palvelevalle äiti- ja lapsikodille yhteen-
sä 44 985 mk (28.4. 133 §). 

Vanhusten virkistystoiminnan tukeminen. 
Talousarvioon huoltolautakunnan käytettä-
väksi merkitystä ao. määrärahasta jaettiin 
avustuksina 36:lle vanhusten lomanvietto- ja 
kesävirkistystoimintaa harjoittavalle järjes-
tölle yhteensä 23 747 mk (12.5. 161 §, Hall.j. 
30.12. 131, 132 §). 

Yksityisten kotiaputoimistojen tukeminen. 
Huoltolautakunnan talousarvioon merkitystä 
ao. määrärahasta jaettiin avustuksina Helsin-
gin Kotiaputoimistolle ja Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Helsingin piirille yhteensä 
180 197 mk (23.1. 17, 23 §) sekä huoltolauta-
kunnan käyttövaroista Kotiaputoimistolle 
4 737 mk (Hall.j. 8.1. 17 §). 

Invalidijärjestojen tukeminen. Talousar-
vioon merkitystä ao. määrärahasta lautakun-
ta jakoi avustuksina kaikkiaan 17 invalidi-
järjestölle 311 700 mk helsinkiläisten inva-
lidien omatoimisuuden ja itse-elatuskykyi-
syyden edistämiseen tähtäävään toimintaan 
käytettäväksi (12.5. 160 §, 2.10. 289 §). 

Vapaaehtoista alkoholistihuoltotyötä harjoit-
tavien järjestöjen tukemiseen varatuista mää-
rärahoista huoltolautakunta jakoi avustuk-
sina 8 järjestölle yhteensä 43 400 mk (10.4. 
116 §) sekä A-klinikkasäätiölle 90 000 mk 
(28.4. 140 §, 9.6. 187 §, 19.8. 231 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: sotilas-
avustuslain muutoksen aiheuttamat toimen-
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piteet (13.2. 56 §, 30.10. 301 §); Lauttasaa-
renkadun ensisuojaa koskevan sopimuksen 
voimassaolon jatkaminen (10.4. 108 §, 9.6. 
181 §); avustuksen myöntäminen Suoja-
Pirtti -yhdistykselle (19.8. 236 §, 9.9. 249 §, 
2.10. 290 §); perhekohtaisten perusavustus-
ten tarkistaminen (2.10. 274 §); sosiaalivoin 
hinnanalennuskorttien jakelu (2.10. 279 §); 
huoltotoimistojen piirirajojen tarkistaminen 
(30.10. 299 §); kodinhoitotoiminnan alaan 
kuuluvia asioita käsittelevän jaoston mää-
rääminen (30.10. 304 §); Roihuvuoren van-
husten asuintalon huonetilaohjelman hyväk-
syminen (30.10. 318 §); Pukinmäen vanhus-
ten asuintalon huoneistomaksun määräämi-
nen (30.10. 328 §) sekä laitoshoidossa olevien 
eläkkeensaajien käyttövarojen korottaminen 
(15.12. 375 §). 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä, 
jotka koskivat mm. seuraavia asioita: Työ-
tupien nimen muuttamista Helsingin kau-
pungin työkeskukseksi (9.6. 184 §); aluelää-
käreiden palkkioiden saattamista sairaus-
vakuutuksen piiriin (2.10. 273 §); tilapäis-
majoitustoimintaa keskitetysti ohjaavan yh-
teistyöelimen perustamista talvikaudeksi 
(2.10. 278 §); vanhusten väliaikaisen asumis-
tuen lakkauttamista (2.10. 286 §); kiinteis-
töjä koskevia purkulupia ja asukkaiden hää-
töä (30.10. 319 §) sekä asunnottomien alko-
holistien huoltoa Helsingin kaupungissa 
(30.10. 324 §). 

Lausunnot 

Vuoden kuluessa annettiin eri viranomai-
sille lukuisia lausuntoja, joista osan käsitteli 
huoltolautakunta, osan lautakunnan hallinto-
jaosto. Kaupunginhallitukselle annetut tär-
keimmät lausunnot koskivat mm. seuraavia 
asioita: Myllypuron sairaskodin henkilökun-
nan asuinrakennuksen luonnos- ja pääpiirus-
tuksia (23.1. 18 §, 28.4. 130 §); kaupungin 

kodinhoitotoiminnan ulottamista koskemaan 
myös vuoro- tai säännöllistä ilta- tai yötyötä 
tekeviä (10.4. 93 §); A-klinikkasäätiön ehdo-
tusta sopimuksen tekemisestä kaupungin 
osallistumiseksi Helsingin A-klinikan yllä-
pitokustannuksiin (10.4. 95 §); Myyntiyhdis-
tys Puutalon vanhustentalotarjousta (10.4. 
99 §); entisen Torpan vanhainkodin edelleen 
vuokraamista yksinäisten miesten asunto-
laksi (10.4. 100 §); terveydenhoitolain muut-
tamista (10.4. 104 §); Helsingin kaupungin 
sairaanhoitolaitosten apteekin asemaa sai-
raaloiden ja laitossairaaloiden organisaatiossa 
(10.4. 113 §); Tervalammen työlaitoksen kas-
vihuoneiden laajennuksen huonetilaohjelman 
hyväksymistä (28.4. 135 §); vanhusten väli-
aikaista asumistukea koskevaa valtuusto-
aloitetta (12.5. 149 §); Itäisen lääkäriaseman 
luonnospiirustuksia (12.5. 150 §); työtupien 
yhteishankintatehtävää (29.5. 167 §); lää-
kintöhallituksen pitkäaikaissairaita koskevaa 
kirjelmää (29.5. 170 §); sairaalalautakunnan 
esitystä pitkäaikaispotilaiden hoidosta (19.8. 
209 §); omavastuuosuuden laskuttamista sai-
raalaviraston lääkärivälityksen välittämien 
päivystävien lääkäreiden potilailta eräissä 
tapauksissa (19.8. 213 §); huoltolautakunnan 
nimen muuttamista sosiaalilautakunnaksi 
ym. koskevaa valtuustoaloitetta (19.8. 218 §); 
Paanumäen vanhainkoti Oy:n lisärakennuk-
sen piirustuksia (19.8. 226 §); valtuustoaloi-
tetta, joka koski halpavuokraisten asuntojen 
aikaansaamista tapaturma- ja kehitysvam-
maisia sekä muita vajaatyökykyisiä, erityi-
sesti yksinäisiä miehiä varten (19.8. 229 §); 
Laajasalon vanhusten asuintalon luonnos-
piirustuksia (19.8. 233 §); Myllypuron sairas-
kodin liittämistä laitoskirjastotoiminnan pii-
riin (9.9. 251 §); nuorisokomitean mietintöä 
(9.9. 253 §); nuorisokomitean esitystä toimen-
piteisiin ryhtymiseksi päihdyttäviä aineita 
tai huumausaineita käyttävien nuorten huol-
lon järjestämiseksi (9.9. 254 §); asunnotto-
mia alkoholisteja (9.9. 255 §, 2.10. 282 §); 
vanhuksille tarkoitettua tiedotustoimintaa 
koskevaa valtuustoaloitetta (9.9. 259 §); Hel-
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singin Sosialidemokraattisen Piirin Itäisten 
alueiden aluetoimikunnan tekemää aloitetta 
sekä valtuustoaloitetta kodinhoitajien ja koti-
avustajien määrän lisäämiseksi (2.10. 288 §); 
valtuustoaloitetta eräiden sairaalamaista hoi-
toa antavien huoltolaitosten siirtämiseksi sai-
raalalautakunnan alaisiksi ja sairaalalauta-
kunnan em. aloitteesta antamaa lausuntoa 
(30.10. 315 §); mustalaiskysymyksen hoita-
mista koskevaa valtuustoaloitetta (30.10. 
316 §); Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiön 
vanhainkodin huonetilaohjelmaa ja piirustuk-
sia (30.10. 321 §); Myllypuron sairaskodin 
hallinnollista alistussuhdetta (30.10. 330 §); 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton eräiden 
huonetilojen vuokraustarjousta (24.11. 342 §); 
Kontulan vanhainkodin perustamissuunni-
telmaa (24.11. 343 §); vanhusten päiväkoti-
toimintaa (24.11. 344 §); vanhusten ja inva-
lidien kylvetyskomitean mietintöä (24.11. 
351 §); Malmin Seudun eläkeläiset -yhdistyk-
sen kirjelmää vanhusten asuintalon rakenta-
miseksi Malmille (24.11. 354 §); psykiatrisen 
avohoidon kehittämistä Helsingissä koskevaa 
valtuustoaloitetta (15.12. 372 §); suunnitel-
maa Myllypuron sairaskodin siivouksen jär-
jestelystä (15.12. 376 §); korjausosaston pe-
rustamista työtuville (15.12. 378 §); lasten-
suo jelulautakunnan ja Mustalaislähetys 
-yhdistyksen esityksiä mustalaisten asunto-
kysymyksestä (15.12. 379 §); valtuustoaloi-
tetta pitkäaikaispotilaiden sairaalahoidon 
järjestämiseksi niin, ettei korkeatasoisten sai-
raaloitten potilaspaikkoja jouduta luovutta-
maan toisarvoiseen käyttöön (15.12. 380 §); 
tonttialueen luovuttamista alkoholistien ma-
joitustarkoituksiin (15.12. 394 §) sekä 

seuraavien vapaiden huoltojärjestojen toi-
mintansa tukemiseksi anomia avustuksia, 
halpakorkoisia lainoja yms.: Antinkodin 
Kannatusyhdistys (23.1. 22 §); Pakilan sai-
ras- ja vanhainkotisäätiö (10.4. 107 §, 2.10. 
285 §); Suoja-Pirtti -yhdistys (28.4. 143 §); 
Vanhainsuojelun keskusliitto (19.8. 219 §); 
A-klinikkasäätiö (2.10. 272 §); Suomen Opis-
kelevan Nuorison Raittiusliitto (2.10. 287 §); 

Fruntimmersföreningen i Helsingfors (30.10. 
303 §); Marian Sairaskoti Säätiö (30.10. 
320 §); Stiftelsen Lesches Åldringshem 
(30.10. 322 §); Stiftelsen Lillesgården (30.10. 
325 §); Suomen Kirkon Sisälähetysseura 
(24.11. 345 §); Vanhusten Turva -yhdistys 
(15.12. 374 §) ja Kovaosaisten Ystävät 
-yhdistys (15.12. 385 §). 

Lisäksi annettiin lausunto 32 eri järjestön 
anomuksista apurahojen saamiseksi yleis-
hyödyllisten yritysten ja laitosten tukemi-
seksi varatusta määrärahasta (10.4. 117 §). 

Kokousten ja pykälien luku 

pöytä-
kokous- kirjojen 

ten luku- pykälien 
määrä luku-

määrä 

Huoltolautakunta 14 398 
Hallintojaosto 12 132 
Huoltolaitosten johtokunta 16 726 
Tervalammen työlaitoksen 

johtokunta 10 123 
Tervalammen työlaitoksen 

huoltoasiain johtokunta 13 119 
Työtupien johtokunta 11 168 
1. huolto jaosto 26 554 
2. » 23 419 
3. » 26 450 
4. » 50 929 
5. » 30 554 
6. » 48 338 
7. » 27 482 
8. » 45 886 
9. » 37 699 
Laitoshuolto jaosto 22 380 
PAVI-huoltoj aosto 49 2 059 
Päihdyttävien aineiden toi-

mikunta 2 4 
Omaisuus- j a holhousj aosto 11 373 
Työhuolto jaosto 18 171 

Yhteensä 490 9 964 

Huoltojaostojen sekä omaisuus- ja hol-
hous jaoston pykäliin sisältyy samanai-
kaisesti useaa huollettavaa koskevia rat-
kaisuja. 
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