
2. Kaupunginhallitus 

luovutetaan enintään 15, Helsingin maalais-
kunnalle enintään 10 ja Keravan kaupungille 
enintään viisi kaupungin käytössä olevista 
Kellokosken sairaalan sairaansijoista 18 469 
mk:n hinnasta sairaansijaa kohti siten, et tä 
omistus- ja hallintaoikeus myytyihin sai-
raansijoihin siirtyy ostajalle 31.12.1970 ja 
muutoin asiamiestoimiston esittämillä eh-
doilla (14.12. 3534 §). 

Asiamiestoimisto mainitsi, e t tä eräs v. 
1968 Helsingissä henkikirjoitettu henkilö, 
joka muutt i perheineen 18.8.1968 Saviolle, 
oli 8.10.1968 otettu hoidettavaksi Kellokos-
ken sairaalaan, josta hän pääsi kotiin 
18.4.1969. Potilas oli v. 1968 ollut hoidetta-
vana Helsingin kaupungin hoitopaikalla ja 
v:n 1969 alusta Keravan kauppalan hoito-
paikalla. Kauppalan sosiaalilautakunta oli 
esittänyt lääninhallitukselle, että potilas 
määrättäisiin kaupungin hoitopaikalle, koska 
hänen kotipaikkansa hoitoon tullessa oli 
ollut Helsinki. Potilas oli itse suorittanut sai-
raalakustannuksensa ja kaupunki oli suorit-
tanut hänen kannatusmaksunsa v:n 1968 
osalta. Keravan kauppala oli maksanut poti-
laan kannatusmaksun v:n 1969 osalta, koska 
hänen henkikirjoituspaikkansa v. 1969 oli 
ollut Keravan kauppala. Ylikäyttomaksun 
periminen kaupungin osalta ei voinut tulla 
kysymykseen, koska kaupungilla ei ole ollut 
ylikäyttöä Kellokosken sairaalassa. Kaupun-
ginhallitus päätt i selityksessään lääninhalli-
tukselle esittää, että kauppalan sosiaalilau-
takunnan esitys hylättäisiin (2.3. 629 §). 

Syöpäsäätiö. Kaupunginhallitus hyväksyi 
Syöpäsäätiön esittämän toimintasuunnitel-
man Helsingin kaupungissa toimitettavista 

syöpätautien yleisistä varhaistoteamis-, tar-
kastus- ja torjuntatoimenpiteistä v. 1970 
siten, et tä mahdollisuuksien mukaan ja käy-
tettävissä olevien määrärahojen puitteissa 
joukkotarkastustoiminta ulotetaan käsittä-
mään myös 30 v. täyt tävät naiset. Toimen-
piteet olisi toteutettava yhteistoiminnassa 
kaupungin ao. virastojen, laitosten ja hallin-
toelinten kanssa sekä terveydenhoitoviraston 
valvonnan alaisena. Joukkotarkastuksen suo-
rittamiseen myönnettiin v:n 1969 talousar-
vioon ao. tarkoitukseen merkityn määrära-
han käyt tämät tä jäänyt osa, 67 047 mk, sekä 
kertomusvuoden talousarvioon merkitty mää-
räraha, 138 000 mk. Vuoden 1967 ja 1968 
talousarvioihin ko. tarkoitukseen merkitty-
jen määrärahojen käyt tämät tä oleva osa 
saatiin käyt tää mainituista joukkotarkas-
tuksista aiheutuneiden v:n 1969 menojen 
suorittamiseen (19.1. 162 §). 

Päätettiin, että enintään 10 henkilöä hoito-
laitosten suunnittelutoimistosta sai osallistua 
Santasalo-Sohlberg Oy:n järjestämään Lah-
den kaupunginsairaalan tutustumistilaisuu-
teen (yjsto 29.4. 6006 §). 

Vainajain muiston kunnioittaminen. Yleis-
jaosto oikeutti sairaalalautakunnan käytet-
tävissään olevilla määrärahoilla hankkimaan 
seppeleen prof. Lars Hagelstamin hautajai-
sissa kaupungin puolesta laskettavaksi (yjsto 
28.1. 5217 §). Kaupunginhallituksen ylei-
sistä käyttövaroista myönnettiin vielä yht. 
250 mk ylilääk. Erkki Lehtosuon hautajai-
sissa kaupungin ja Helsingin mielisairaan-
hoitopiirin puolesta lasketuista seppeleistä 
aiheutuneisiin kustannuksiin (yjsto 11.3. 
5565 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Puistojen järjestyksen valvontaa ja sata-
mien turvallisuuden tehostamista koskeva 
asia, ks. poliisilaitos. 

Osa-aikatyössä työsuhteessa olevien sairaan-
hoitajien, apuhoitajien ja lastenhoitajien palk-
kausperusteet, ks. sairaalat. 

Vanhustenhuoltolaitoksiin perustettujen va-
kinaisten virkojen täyttäminen. Kaupungin-
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hallitus oikeutti huoltolautakunnan otta-
maan lautakunnan 5.10. tekemässä esityk-
sessä tarkoitettuihin 31:een vanhustenhuolto-
laitosten virkaan niitä haettavaksi julista-
matta vastaavia tehtäviä nykyisin hoitavat 
tp. viranhaltijat tavanmukaisilla ehdoilla 
(2.11. 3051 §, kunn. as. kok. n:o 198). 

22.6. tekemässään päätöksessä tarkoitetun 
vanhustenhuoltolaitosten hoitoapulaisten 
suoja-asua koskevan kokeilun järjestämistä 
varten kaupunginhallitus myönsi huoltolau-
takunnan käytettäväksi enintään 52 830 
mk ja keskuspesulan käytettäväksi 5 580 
mk (7.12. 3462 §, 21.12. 3590 §, ks. sairaa-
lat). 

Valtionapu kunnallisten kodinhoitajien palk-
kaukseen. Kaupunginhallitus päätti merkitä 
tiedoksi sosiaalihallituksen yleiskirjeen, jossa 
täydennettiin aikaisemmin annettuja yleis-
ohjeita valtionavun hakemisesta kunnallis-
ten kodinhoitajien palkkaukseen (6.4. 1018 

Huoltovirastoon päätettiin yhden tp. la-
sinpesijän tilalle palkata tp. välinehuolto-
apulainen (22.6. 1826 §, 3.8. 2068 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltoviraston 
v:n 1970 aikana suorittamaan Hesperian sai-
raalan osastolääkärille lääket.lis. Kalevi Sep-
pälälle huoltoviraston sosiaalilääkärin tehtä-
vien hoitamisesta sosiaalilääkärin vuosilo-
mien aikana tai tämän muuten estyneenä 
ollessa konsultaatioluonteisena peruspalk-
kiona 30 mk jokaiselta päivältä, jona hän 
PAVI-huoltotoimistossa osapäivätoimisesti 
tarpeen mukaan huolehtii sosiaalilääkärin 
tehtävistä, sekä sen lisäksi ns. suppeista lää-
kärintodistuksista ja -lausunnoista 5 mk/kpl 
ja muista lääkärintodistuksista ja -lausun-
noista 20 mk/kpl sillä ehdolla, ettei näiden 
tehtävien hoitaminen käytännössä supista 
lääket.lis. Seppälän Hesperian sairaalan osas-
tolääkärinä viikottain suorittamaa työaikaa 
(2.3. 665 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron 
huoltoviraston apulaisjohtajan virasta Ensio 
Lundellille 1.1.1971 lukien (5.10. 2776 §). 

Huolto virastossa avoimena olevat neljä 
vakinaista huoltosisaren virkaa sekä kans-
listin virka ja yksi tp. huoltosisaren virka 
päätettiin jättää vakinaisesti täyttämättä 
toistaiseksi, kuitenkin kauintaan 31.12.1971 
saakka (20.4. 1153 §, 19.10. 2912 §, 21.12. 
3591 §). 

Yleisjaosto oikeutti huoltoviraston luopu-
maan perimästä takaisin yhteiskuntat, kand. 
Jaakko Purhoselle liikaa maksettua palkkaa, 
71 mk (yjsto 22.4. 5972 §). 

Yleisjaosto päätti, tyytyen vakuutusoikeu-
den päätökseen, joka koski kodinhoit. Kaija 
Partisen työtapaturmaa, merkitä sen tie-
doksi (yjsto 29.4. 6037 §). 

Yleisjaosto päätti korottaa 1., 3.—5., 8. 
ja 9. huoltotoimiston ennakko varojen mää-
rän 30 000 mk:ksi huoltotoimistoa kohden 
kuitenkin siten, että kunkin kuukauden vii-
tenä ensimmäisenä ja kolmena viimeisenä 
työpäivänä sekä toimistojen ollessa suljettu-
na vähintään kolmena perättäisenä päivä-
nä näitä päiviä edeltävinä kolmena työpäi-
vänä ko. huoltotoimistojen ennakko varojen 
määrä saa kohota 70 000 mk:aan. Virka-
ajan ulkopuolella saadaan huoltotoimiston 
kassakaapissa säilyttää enintään 2 500 mk:n 
suuruista käteiskassaa (yjsto 11.3. 5553 §). 

Eräissä huoltotoimistoissa käytetyn Oh-
jelma Oy Finnestradin musiikin vuokran 
maksamiseen saatiin käyttää huoltoviraston 
käyttövaroja (yjsto 8.4. 5830 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan asettamaan kokeilunluonteisesti edel-
leen v:n 1970 ajaksi kaupunginhallituksen 
25.3.1968 tekemässä päätöksessä tarkoitetun 
kuntoutustoimikunnan siten, että toimikun-
nalla on oikeus tarvittaessa käyttää työssään 
mm. psykiatri- ja psykologiasiantuntijoita. 
Toimikunnan toiminnasta aiheutuvat vält-
tämättömät kustannukset saatiin suorittaa 
huoltolautakunnan käytettävissä olevista va-
roista. Selostus toimikunnan toiminnasta ja 
sen tuloksista oli annettava kaupunginhalli-
tukselle tammikuun 1971 kuluessa (26.1. 
282 §). 
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Sosiaalialennusvoin jakamista koskevat 
huoltolautakunnan ilmoitukset merkittiin tie-
doksi (23.2. 599 §, 8.6. 1723 §). Samaten mer-
kittiin tiedoksi huoltolautakunnan selostus 
kaupungin toimesta rakennetuissa vuokra-
taloissa asuvien huoltoapua saaneiden mää-
ristä (4.5. 1294 §) sekä eräissä huoltotoimis-
toissa tapahtuneista järjestyshäiriöistä ja 
vahingonteoista sekä murroista (yjsto 18.2. 
5417 §, 26.8. 6917 §, 14.10. 7329 §). 

Kaupunginhallitus alisti tutkittavakseen 
huoltolautakunnan 14.12.1970 tekemän pää-
töksen, joka koski toipilasrahojen määrien 
tarkistamista 1.1.1971 lukien. Lisäksi kau-
punginhallitus käsitteli eräitä toipilasrahan 
maksamista koskevia asioita (21.12. 3538 §, 
5.1. 40 §, 30.11. 3371 §) sekä vanhusten väli-
aikaisen asumistuen epäämistä koskevia va-
lituksia (21.9. 2619, 2620 §, 2.11. 3055 §, 
14.12. 3525 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huolto viraston 
luopumaan enemmistä perimistoimenpiteistä 
asiamiestoimiston poistoluettelossa n:o 20/ 
1969 mainitun saatavan osalta, joka koski 
vahingonteosta aiheutunutta korvausta; tar-
koitukseen myönnettiin 106 mk (3.8. 1997 §). 

Yleis jaosto kehotti kiinteistölautakuntaa 
kiireellisesti osoittamaan talon Hämeentie 
54 ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat, va-
paina olevat, yht. 158 m2:n suuruiset huone-
tilat tilitysvuokraa vastaan huoltoviraston 
käyttöön PAVI-kerhohuoneistoa varten. 
Huoneiston muutos- ja korjaustöitä varten 
myönnettiin 31 000 mk. Kerhohuoneiston 
talkootyöhön osallistuvien huollettavien ate-
rioinnista, kahvitarjoilusta ja tupakoista 
aiheutuneet kustannukset saatiin suorittaa 
yleisten töiden pääluokkaan kuuluvista kau-
punginhallituksen käyttövaroista (yjsto 8.7. 
6618 §, 2.9. 6968 §). 

Yleis jaosto oikeutti huoltolaitosten yhtei-
sen toimipaikkakoulutustoimikunnan nimeä-
mät 30 viranhaltijaa tekemään 4.11. opinto-
matkan Turun kaupungin sairaalaan. Yh-
teensä 350 mk:n suuruiset matkakustannuk-
set saatiin korvata kunkin laitoksen va-

roista osanottajien lukumäärän suhteessa 
(yjsto 28.10. 7481 §). 

Tilapäismajoitustoiminta. Yleisjaosto oi-
keutti huoltoviraston luovuttamaan Kallion 
virastotalossa sijaitsevasta 6. huoltotoimiston 
huonetiloista tarpeelliset toimisto- ja asiakas-
tilat vuokravastikkeetta, palkkaamaan toi-
mivaltansa ja käytettävissä olevien määrä-
rahojen puitteissa työsopimussuhteiset vahti-
mestarit ja luovuttamaan korvauksetta pu-
helimen ja vähäiset toimistotarvikkeet, va-
laistuksen ja siivouksen majoitustoimintaa 
harjoittavien yhteisöjen tilapäismajoitustoi-
mintaa keskitetysti ohjaavan yhteistyöeli-
men käyttöön sen päivittäistä, klo 16-19 
tapahtuvaa toimintaa varten kauintaan ajak-
si 15.10.1970-15.5.1971 seuraavin ehdoin: 

1) majoitustoiminnan keskuselimen toi-
minnan aloittamisesta ja lopettamisesta toi-
mintaa harjoittavat yhteisöt päättävät yh-
teistoiminnassa huoltoviraston kanssa ottaen 
tällöin huomioon vallitsevan majoitustar-
peen, 

2) majoitustoiminnan keskuselimen on laa-
dittava toiminta-aikana kustakin majoituk-
seen pyrkivästä henkilökortti, mihin on mm. 
merkittävä huoltoviraston antamien ohjei-
den mukaisesti henkilö- ym. tiedot. Majoitus-
toiminnan keskuselimen toiminta-aikana 
karttuneen kortiston on oltava päivittäin 
huoltoviraston käytettävissä, 

3) majoitustoiminnan keskuselimen toi-
mintakauden päätyttyä on kortisto luovu-
tettava huoltoviraston käytettäväksi lähde-
aineistona yhteismajoituksen kokonaistar-
peen selvittämiseksi ja 

4) majoitustoimintaa harjoittavien yhtei-
söjen on majoituspaikkapulan helpottami-
seksi kehotettava majoitussuojissa asuvia 
maksukykyisiä henkilöitä hakeutumaan va-
kinaisiin asuntoihin tai matkustajakoteihin 
(yjsto 14.10. 7328 §). 

Yksinäisten miesten asuntolat. Kaupungin-
hallitus kehotti huoltolautakuntaa perimään 
1.1.1970 alkaen Helsingin Uudet Asuntolat 
Oy:Itä vuokraa tontilla Pengerkatu 35 sijait-
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sevasta kiinteistöstä toistaiseksi 4 000 mk/kk 
ja säilyttämään muilta osin entisellään v. 
1968 tehdyn vuokrasopimuksen ehdot, jotka 
kaupunginhallitus vahvisti 21.10.1968. Asun-
tolan paikkaluvuksi vahvistettiin enintään 
300 (6.4. 1015 §). 

Alkoholin ym. väärinkäyttäjät. Käsitelles-
sään 8.6. Helsingin keskeisten puistojen jär-
jestystä ja sen valvontaa sekä satamien tur-
vallisuuden tehostamista kaupunginhallitus 
päätti mm. tehdä sosiaalihallitukselle esi-
tyksen 

a) kiireellisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä 
huoltolapaikkojen lisäämiseksi ja huoltola-
hoidon tarpeessa olevien alkoholistien toi-
mittamiseksi viipymättä huoltolahoitoon, sa-
moin kuin tehokkaan jälkihoidon järjestä-
miseksi siten, että samalla kiinnitettäisiin 
huomiota huoltoloista kotiutettavien työllis-
tämiseen välittömästi hoidon jälkeen ja 

b) riittävän tehokkaan valvonnan järjes-
tämiseksi, että muutkin kunnat tarvittavas-
sa määrin ja riittävän ajoissa huolehtivat 
asunnottomista alkoholisteistaan samoin kuin 
heidän saattamisestaan tarvittavaan hoitoon. 
Esityksen johdosta sosiaalihallitus ilmoitti 
3.7., että talvella 1969/70 kaikki päätöksellä 
huoltolaan määrätyt alkoholistit oli viipy-
mättä voitu sijoittaa huoltoloihin. Vapaaeh-
toisista huoltolaan pyrkijöistä vain ne, jotka 
olivat halunneet Järvenpään sosiaalisairaa-
laan tai Kankaanpään A-kotiin, olivat joutu-
neet odottamaan tai menemään toisiin huol-
toloihin. 

Huoltovirasto mainitsi, että sosiaalihalli-
tuksen ilmoitus siitä, että kaikki päätöksellä 
huoltolahoitoon PAVI-lain nojalla määrätyt 
alkoholistit on voitu osoittaa huoltolahoi-
toon, on osittain aiheutunut hoitoajan ly-
hentämisestä ja osittain siitä, että kehitys 
on suuntautunut vapaaehtoishoitoon. Hel-
singistä toimitettiin v. 1969 huoltoloihin 
968 henkilöä. Heistä 714 oli vapaaehtoisia. 
Korvikeaineiden väärinkäyttäjien lukumää-
rä on jatkuvasti kasvanut. Vuoden 1969 
aikana rekisteröitiin sosiaalilääkärin vastaan-

otoilla 219 uutta korvikealkoholistia ja v:n 
1970 ensipuoliskolla 200. Alkoholisteja oli 
tammi-kesäkuun aikana tutkittu kaikkiaan 
810, näistä oli korvikealkoholisteja 431. So-
siaalilääkäri katsoi, että huoltolahoito hoito-
aikojen lyhentämisen vuoksi oli muuttumas-
sa tilapäisluontoiseksi katkaisuhoidoksi, mikä 
ei ole omiaan parantamaan muutenkin heik-
koja hoidollisia tuloksia. Huoltolan jälkeinen 
jatkohoito oli järjestämättä, eikä työkykyis-
ten työllistämisestä ollut huolehdittu nimek-
sikään. Tilannetta ei kyetä ratkaisemaan pel-
kästään perustamalla asuntoja asunnotto-
mille alkoholisteille. Tutkituista alkoholis-
teista oli 63 % ollut täysin työkykyisiä, 24 % 
osatyökykyisiä ja vain 13 % täysin työky-
vyttömiä. Kaupunginhallitus päätti merkitä 
sosiaalihallituksen kirjeen tiedoksi sekä lä-
hettää sosiaalihallitukselle huoltoviraston 
17.8. antaman lausunnon ja viraston sosiaali-
lääkärin laatiman selostuksen tiedoksi esi-
tyksin, että sosiaalihallitus kiinnittäisi vaka-
vaa huomiota riittävän pitkäaikaisen ja te-
hokkaan huoltolahoidon järjestämiseen ni-
menomaan korvikeaineiden väärinkäyttäjiä 
varten sekä lisäksi uudistuvasti valvoisi, 
että muutkin kunnat tarvittavassa määrin 
ja riittävän ajoissa huolehtisivat asunnotto-
mista alkoholisteistaan samoin kuin heidän 
saattamisestaan tarvittavaan hoitoon (31.8. 
2378 §). 

Sosiaalihallitus oli 30.9. lähettänyt eräille 
kunnanhallituksille kehotuksen suunnitel-
man laatimisesta asunnottomien alkoholis-
tien ensisuojien ja huollon järjestämisestä ja 
pyytänyt ennen 1.12. tekemään ilmoituksen 
toimenpiteistään sekä alueellaan oleskelevien 
asunnottomien alkoholistien lukumäärästä. 
Huoltolautakunta mainitsi lausunnossaan, 
että Helsingin kaupunki ensimmäisenä maas-
samme aloitti v. 1967 asunnottomille alko-
holisteille tarkoitetun ensisuojatoiminnan. 
Nykyinen 260-paikkainen miesalkoholistien 
ensisuoja toimii edelleenkin väliaikaisissa 
tiloissa talossa Porkkalankatu 1. Miesalko-
holistien pysyväisluonteista ensisuojaa kos-
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kevan perustamissuunnitelman lautakunta 
oli hyväksynyt 18.8. Tähän ensisuojaan oli 
suunniteltu selviämistilat n. 100 päihtynyttä 
varten, joista 40 paikkaa katkaisuhoitoon 
otettavia henkilöitä varten; päiväkerhotilat 
n. 50 henkilölle; toimistotilat, saniteetti- jä 
saunatilat, varastotilat, keittiö- ja ruokailu-
tilat n. 200 henkilölle sekä henkilökuntaa 
varten 2 asuntoa. Sopivaa tonttia ei tätä 
tarkoitusta varten ole vielä kuitenkaan löy-
tynyt. Huhtikuussa oli aloitettu Kovaosais-
ten Ystävät -yhdistyksen toimesta ja kau-
pungin avustuksen turvin ensisuoja-hoito-
kotitoiminta naisalkoholisteja varten. Ensi-
suoja oli Pakilassa ja voitiin siihen sijoittaa 
n. 20 naista ja hoitokotiin 18 raitistunutta 
naista jatkohoitoon. Porkkalankadun ensi-
suojassa rekisteröitiin aikana 1.11.1968-
31.10.1969 yht. 2 525 asunnotonta miesalko-
holistia, joista korvikealkoholin väärinkäyt-
täjiä ainakin 1 620. Aikana 1.11.1969-
31.10.1970 olivat vastaavat luvut arviolta 
3 100 ja 2 000. Asunnottomia naisalkoholis-
teja rekisteröitiin ensisuojassa ja hoitokodissa 
aikana 16.4.—11.10.1970 yht. 105. Talossa 
Ensi linja 11-Alppikatu 1 toimi suojakoti, 
jossa on 71 hoitopaikkaa ja Solnantie 44:ssä 
38-paikkainen suojakoti. Näitä korkeatasoi-
sempia suojakoteja ovat Suomen Pelastus-
armeijan Säätiön toimesta ja kaupungin avus-
tuksen turvin Vallilaan Inarintie 8 viisi 
vuotta sitten valmistunut 100-paikkainen 
alkoholistien hoitokoti, jossa on 24 hoito-
paikkaa ensisuojasta siirrettäviä varten. 
Suojapirtti yhdistyksen toimesta on pääosil-
taan kaupungin rahoituksen turvin raken-
nettu 100-paikkainen alkoholistien hoitoko-
ti. Tervalammen työlaitoksella siirrettiin yli 
100 hoitopaikkaa maaliskuussa valmistu-
neeseen uudisrakennukseen, mikä merkitsi 
laitoksen tason huomattavaa paranemista, 
sitä on yhä enemmän voitu käyttää alkoho-
listien ja erityisesti korvikeaineiden väärin-
käyttäjien hoitoon. Lisäksi on Hesperian sai-
raalasta otettu yksi 30-paikkainen osasto 
alkoholistien hoitotarkoituksiin. Huolto viras-

ton toimesta tullaan myös jatkamaan viras-
ton käytössä olevan pakettiauton avulla tal-
vella 1969/70 harjoitettua ns. etsivää huolto-
työtä. Kaupunginhallitus päätti lähettää 
sosiaalihallitukselle näiden lausuntojen mu-
kaisen selvityksen (26.10. 2979 §, 30.11. 
3369 §). 

Sisäasiainministeriö oli 11.2.1970 pyytänyt 
mm. lastensuojeluvirastoa ja huoltovirastoa 
antamaan lausunnon sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön v. 1968 asettaman päihtyneiden kä-
sittelyn selvittelytoimikunnan mietinnöstä 
ehdotuksineen. Toimikunta mainitsi mietin-
nössään mm., että juopumuksesta säädetty 
sakkorangaistus poistettiin lähes kokonai-
suudessaan v:n 1969 alusta lukien. Nykyisin 
voidaan vain eräissä poikkeustapauksissa 
tuomita rangaistukseen juopumuksen joh-
dosta. Helsingissä suoritettiin v. 1966 kaik-
kiaan 44 927 juopumuspidätystä, 46 317 pidä-
tystä v. 1967, 40 753 v. 1968 ja v:n 1969 osalta 
arvio oli n. 37 000. Vaikka pidätysten luku-
määrä oli jatkuvasti hiukan pienentynyt, oli 
juopuneena esiintyminen julkisilla paikoilla 
entisestään lisääntynyt. Alkoholin ja muiden 
huumaavien aineiden väärinkäyttäjien käsit-
telyssä poliisiviranomaisten osuus on varsin 
keskeinen, koska poliisin tehtäviin kuuluu 
juopuneiden kiinni ottaminen ja säilössä pi-
täminen siksi, kunnes nämä ovat selvinneet. 
Tyypillisiä piirteitä juopumuksen johdosta 
pidätettyjen osalta olivat työttömyys ja 
vakinaisen asunnon puuttuminen. Nykyisten 
toimenpiteiden merkittävimpänä puutteena 
toimikunta piti sitä, että putkassa pidetään 
tällaista henkilöä keskimäärin 5-6 tuntia. 
Vapaaksi päästessään asianomaisella on vielä 
huomattava määrä alkoholia veressään ja 
edessä useita tunteja kestävä laskuhumala-
ja krapulakausi, joka ajaa jatkamaan juo-
pottelua. Kun päihtymys on myrkytystila, 
jonka parannuskeinoksi rangaistus tuskin 
on tehokas toimenpide, olisi päihtymystilassa 
oleva toimitettava eristämisvaiheessa erityi-
seen hoitopaikkaan, jossa häntä pidettäisiin 
niin kauan, että myrkytysoireet ja jälkihu-
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malatila ovat kadonneet. Selviämisasematoi-
minnan aloittamisen toimikunta katsoi mah-
dolliseksi lähinnä poliisiorganisaation pii-
rissä. Toiminnan kokeilemiseen olisi päästä-
vä mahdollisimman pian ja olisi ensimmäinen 
selviämisasema sijoitettava Helsinkiin, missä 
ongelmat ovat vaikeimmat. Poliisilaitos oli 
katsonut, että Helsingissä juopumuksesta 
pidätetyt alkoholistit olisi toimitettava sel-
laiseen hoitolaitokseen, jossa päivittäin voi-
taisiin käsitellä 300-400 potilasta. Huolto-
lautakunnan mielestä hoito olisi aloitettava 
nuorista henkilöistä ja ensikertalaisista, jol-
loin n. 30 hoitopaikkaa käsittävä hoitoasema 
olisi alkuvaiheessa riittävän suuri. Toiminta 
esitettiin aloitettavaksi poliisilaitoksen Kal-
lion piirissä, koska poliisiasema sijaitsee 
Hesperian sairaalan Kallion osaston (alko-
holistisairaala) kanssa samassa talossa. 

Henkilö- ja sosiaalitointa johtava kaupun-
ginjohtaja totesi mm., että alkoholistihuolto-
loissa viime aikoina sovellettu ns. yhden 
kuukauden katkaisuhoito oli osoittautunut 
liian lyhyeksi kuntouttamaan suurta osaa 
huollettavia siinä määrin, että nämä pystyi-
sivät pitkään olemaan luisumatta takaisin 
entiseen elämäntapaansa. Ottaen huomioon 
valtion alkoholista saamat tulot, olisi valtion 
tähänastista huomattavasti enemmän käy-
tettävä varoja väkijuomien väärinkäytön 
aiheuttamien haittojen poistamiseen ja pi-
dätettyjen hoitoon, varsinaiseen alkoholisti-
huoltolahoitoon samoin kuin jälkihuollon 
järjestämiseen. Asiaa harkittaessa oli todet-
tu, ettei talossa Pengerkatu 5 jo ennestäänkin 
riittämättömien huonetilojen takia ollut mah-
dollista ehdotetun pienen kokeiluluonteisen 
vastaanottoaseman perustamiseen. 

Huolto viraston käsityksen mukaan juo-
pumuksesta pidätettyjen käsittelymenettely 
olisi uudistettava kiireellisesti toimikunnan 
esittämiä suuntaviivoja noudattaen. Siinä 
olisi myös otettava huomioon, että päihty-
neiden käsittelyssä vaativat erilaisia toimen-
piteitä tavallisten alkoholijuomien väärin-

käyttäjät, korvikealkoholin väärinkäyttäjät 
ja nuoret narkomaanit. 

Lastensuojelulautakunta totesi, että sel-
viämisasematoiminnan yleissuunnitelma oli 
pääpiirteiltään tarkoituksenmukainen. Siinä 
oli kuitenkin laiminlyöty selvittää sosiaali-
työntekijäin tarve ja panos. Selviämisasema-
toiminnan järjestämistä voitaisiin kokeilla 
väliaikaisratkaisuna nimenomaan nuorten 
osalta, jolloin samalla olisi varmistuttava tar-
peellisesta lääkinnällisestä huollosta. Selviä-
misasematoiminnan tulisi periaatteessa olla 
maksullinen samaan tapaan kuin sairaalahoi-
to kuitenkin siten, ettei alle 16-vuotiailta, 
tai mahdollisesti alle 18-vuotiailta perittäisi 
maksua annetusta hoidosta. 

Kaupunginhallitus päätti lähettää sisä-
asiainministeriölle lastensuojelu viraston 26.3. 
antaman lausunnon ilmoittaen yhtyvänsä sii-
nä samoin kuin huoltoviraston 25.3. sisä-
asiainministeriölle antamassa lausunnossa esi-
tettyihin näkökohtiin ja samalla korostavansa 
sitä, ettei tässä vaiheessa ole tiedossa sellaisia 
huonetiloja, jotka olisivat käytettävissä sel-
viämisasemat oimintaan ja että selviämisase-
matoiminnan on katsottava kuuluvan poliisi-
viranomaisten tehtäväpiiriin ja toiminnan 
aloittamisen edellytyksenä on, että valtio 
ehdotusten mukaisesti kokonaisuudessaan 
vastaa aseman perustamis- ja ylläpitokustan-
nuksista (20.4. 1154 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä huol-
tolautakunnan 11.5. tekemän päätöksen ta-
lossa Ensi linja 11-Alppikatu 1 sijaitsevan 
alkoholistien väliaikaisen hoitokodin huone-
tilojen vuokrasopimuksen jatkamisesta Suo-
men Pelastusarmeijan Säätiön kanssa kauin-
taan 31.5.1971 saakka. Kiinteistölautakun-
taa kehotettiin luovuttamaan em. tontilla 
oleva, huoltolautakunnan 26.10. tekemässä 
esityksessä tarkoitettu piharakennus huolto-
lautakunnan käyttöön tilitysvuokraa vas-
taan toistaiseksi käytettäväksi kauintaan 
31.5.1971 saakka alkoholistien hoitokotitar-
koituksiin siten, että tilat luovutetaan Suo-
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men Pelastusarmeijan Säätiön käyttöön 
vuokratta ja muutoin huoltolautakunnan 
tarkemmin määräämin ehdoin (23.11. 3268 §). 

Vallilan eräiden tonttien varaaminen alko-
holistien hoitokotitarkoituksiin, ks. kiin-
teistöt. 

Yleisjaosto määräsi varat. Helge Pekkari-
sen selvitysmieheksi valvomaan kaupungin 
etuja Suoja-Pirtti yhdistyksen rakennus-
hankkeen toteuttamista ja rahoitusta koske-
vissa asioissa (yjsto 2.12. 7737 §). 

Työtuvat. Kaupunginhallitus oikeutti asia-
miestoimiston luopumaan perimistoimenpi-
teistä poistoluettelossa n:o 17/1970 mainitun 
työtupien erään saatavan osalta (16.11. 
3149 §). 

Työtuvat oikeutettiin myymään ompeli-
moihin ja verho-osastolle v:n 1969 aikana 
kertyneet jäännöspalat yksityisille etupäässä 
työtuvissa työskenteleville huoltosuhteisille 
henkilöille 20-70 %:n alennuksin (yjsto 
13.5. 6168 §). 

Huoltolaitokset. Kaupunginhallitus päätti, 
muuttaen 16.4.1968, 10.2.1969 sekä 15.6.1970 
tekemiään päätöksiä huoltolautakunnan 
alaisten vanhustenhuoltolaitosten osalta, että 
näiden eräille apu- ja huoltomiehille saa-
tiin suorittaa auton- tai traktorinkuljet-
tajan viran ja heidän oman virkansa palk-
kauksen välinen erotus tuntipalkan mukaan 
laskettuna niiltä tunneilta, jolloin he joutu-
vat tilapäisesti toimimaan auton- tai trak-
torinkuljettajina muutoin kuin vuosilomien 
tai kaupungin virkasäännön mukaisten sai-
rauslomasi jaisuuksien aikana (15.6. 1809 §, 
28.9. 2684 §). 

Kaupunginhallituksen käytettäväksi mer-
kitystä ao. määrärahasta myönnettiin huolto-
lautakunnan käytettäväksi 237 453 mk 5-
päiväisen työviikon toteuttamisen johdosta 
Koskelan sairaskotiin ja Roihuvuoren van-
hainkotiin huoltolautakunnan 9.2. tekemän 
esityksen mukaisesti otettavan tp. henkilö-
kunnan palkkaamiseksi ajaksi 16.3.—31.12. 
1970 seuraavasti: Koskelan sairaskoti: 12 
hoitajaa (10) ja 4 hoitoapulaista (5); Roihu-

vuoren vanhainkoti: hoitaja (10) ja hoito-
apulainen (5). Samalla kaupunginhallitus 
oikeutti huoltolautakunnan palkkaamaan 
Roihuvuoren vanhainkotiin 6 kokopäivätoi-
mista tp. hoitajaa (10) hoitolaitoksen nykyis-
ten 6 puolipäivätoimisen hoitajan sijaan (9.3. 
733 §). 

Koskelan sairaskoti. Kaupunginhallitus 
kehotti v. 1967 huoltolautakuntaa mm. suo-
rittamaan tutkimuksen ja sen perusteella laa-
timaan selvityksen lääkäreiden koulutustoi-
minnan jatkamisen samoin kuin apulaislää-
käreiden palkkaamisen tarkoituksenmukai-
suudesta ja tarpeellisuudesta Koskelan sai-
raskotiin vastaisuudessa. Huoltolautakunnan 
9.2.1970 antaman selvityksen mukaan on sai-
raskoti v:sta 1961 lukien rajoitetusti toimi-
nut lääkäreiden jatkokoulutuspaikkana. Lää-
kintöhallitus hyväksyi sairaskodin sisätau-
tien ja kirurgian osaston erikoistumissairaa-
laksi sisätautien ja kirurgian alalla, 1.4.1964 
lukien hyväksyttiin anestesiaosasto erikois-
tumissairaalaksi anestesian alalla ja 1.5.1964 
lukien laboratorio-osaston fysiologinen osasto 
rajoitetuksi opetussairaalaksi laboratoriotut-
kimuksen alalla. Toistaiseksi ei anestesia- eikä 
laboratorio-osastolle myönnettyjä oikeuksia 
ole käytetty, koska se ei ole ollut aiheellista 
työvoiman tarpeen kannalta. Lääketieteelli-
sessä koulutuksessa olisi nimenomaan geriat-
rian alalla kiireellisesti saatava aikaan entistä 
tehokkaampi sekä teoreettinen että käytän-
nön koulutustoiminta. Vaikka geriatria lähi-
vuosina tulee muodostumaan erittäin tär-
keäksi lääketieteen alaksi vanhusten luku-
määrän kasvaessa, ei koko maassa toistai-
seksi ole ko. alan erityiskoulutusosastoa. 
Lautakunta piti erittäin toivottavana, että 
harkittaisiin mahdollisuuksia oman lääketie-
teellisen korkeakoulun perustamiseksi. Kau-
pungin sairaalat yhdessä vanhustenhuoltolai-
tosten kanssa pystyisivät tarjoamaan lääke-
tieteelliselle koululle monipuolisen laitosko-
konaisuuden käytännön koulutusta ajatellen. 
Henkilö- ja sosiaalitointa johtava apulais-
kaupunginjohtaja katsoi mm., että niin kauan 
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kuin Koskelan sairaskodin eräiden osastojen 
hyväksyminen erikoistumisosastoiksi oli voi-
massa, olisi tarkoituksenmukaista säilyttää 
nykyiset apulaislääkärin virat, varsinkin kun 
Koskelan sairaskoti käytännössä on geriatri-
nen erikoishoitolaitos ja vastaavaa kokemus-
ta ei muualla maassamme ole saatavissa. 
Kaupunginhallitus päätti merkitä huoltolau-
takunnan selvityksen tiedoksi ilmoituksin, 
ettei selvitys kaupunginhallituksen taholta 
tässä vaiheessa antanut aihetta enempiin toi-
menpiteisiin (24.8. 2299 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti asiamiestoi-
miston luopumaan enemmistä perimistoi-
menpiteistä poistoluettelossa n:o 19/1970 ole-
van Koskelan sairaskodin erään saatavan 
osalta (26.10. 2951 §). 

Myllypuron sairaskoti. Kaupunginhallitus 
myönsi ao. määrärahoista 20 200 mk tp. 
emännän (15) ja tp. toimistoapulaisen (10) 
palkkaamiseksi Myllypuron sairaskotiin ajak-
si 16.1.—31.12.1970 (19.1. 193 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan alaisten huoltolaitosten johtokunnan 
palkkaamaan sairaskotiin ajaksi 15.2.-31.12. 
1970 talousarvion liitteestä poiketen 16. 
pl:aan kuuluvan tp. alikonemestarin sijasta 
työsopimussuhteisen työnjohtajan ja suorit-
tamaan tälle palkkalautakunnan 21.1. anta-
man lausunnon mukaiset palkkaedut. Kaasu-
laitosta kehotettiin ryhtymään toimenpitei-
siin laitoksen palveluksessa olevan viilaajan 
Olavi Tauschin sijoittamiseksi oman suostu-
muksensa mukaisesti em. työnjohtajan teh-
täviin. Palkkausmenoja varten myönnettiin 
13 170 mk (2.2. 347 §). 

Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti em. 
johtokunnan palkkaamaan sairaskotiin v:n 
1970 talousarvion liitteessä lueteltujen viran-
ja toimenhaltijain sekä em. työnjohtajan li-
säksi tilapäistä henkilökuntaa esityslistan 
liitteen n:o 1 mukaisesti. Sairaskodin kerto-
musvuoden menoihin myönnettiin 2 931 851 
mk siten, että perushankintoihin käytettäi-
siin 744 860 mk. Sairaskodin siivoustoimen 
järjestelyä koskeva asia päätettiin huolto-

lautakunnan 15.12.1969 antaman lausunnon 
pohjalla ottaa erikseen käsiteltäväksi (16.2. 
477 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti huoltolauta-
kunnan ottamaan lautakunnan 14.12. teke-
mässä esityksessä tarkoitettuihin A 30 palk-
kausluokan apulaisylilääkärin, 23. pl:n ta-
louspäällikön, 20. pl:n ylihoitajan, 15. pl:n 
emännän ja 13. pl:n kirjanpitäjän virkoihin 
niitä haettavaksi julistamatta vastaavia teh-
täviä hoitavat tp. viranhaltijat tavanmukai-
silla ehdoilla (28.12. 3670 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 164 030 mk jäl-
jempänä mainitun työsopimussuhteisen hen-
kilökunnan palkkaamiseksi sairaskotiin ajaksi 
1.6.-31.12.1970 laitoksen keskitettyä siivous-
toimintaa varten: 1 siivoustyönohjaaja, 1 sii-
voustyönohjaajan varamies ja 31 hoitoapu-
laista. Järjestelytoimistoa kehotettiin suorit-
tamaan tutkimus ja sen perusteella laatimaan 
kaupunginhallitukselle yksityiskohtainen sel-
vitys ja ehdotus siitä, miten kaupungin kiin-
teistöjen ja eri hallinnonhaarojen alaisten lai-
tosten siivoustoiminta olisi vastaisuudessa 
kokonaisuudessaan tarkoituksenmukaisim-
min ja taloudellisimmin järjestettävissä (25.5. 
1506 §). Siivoustyönjohtajan hakuilmoitus 
päätettiin julkaista erilliskuulutuksin kau-
punginvaltuuston 12.2.1969 tekemän pää-
töksen mukaisissa lehdissä (yjsto 3.6. 6364 §). 

Myllypuron sairaskodin menojen suoritta-
mista varten saatiin pitää 600 mk:n suuruista 
käteiskassaa (yjsto 4.2. 5257 §). Sairaskodin 
eri varastoihin sidottujen kassavarojen ylä-
rajaksi vahvistettiin 40 000 mk (yjsto 11.3. 
5555 §). 

Myllypuron sairaskodin kalusto-, väli-
neistö-, tarvike- ja perushankintoja varten 
myönnettiin yht. 69 990 mk sekä lomakkei-
den painatusta ja toimistotarvikkeiden hank-
kimista varten 11 000 mk (29.6. 1974 §, 12.10. 
2833 §, 30.11. 3365 §, yjsto 29.4. 6039 §). 

Yleisjaosto päätti, että Myllypuron sairas-
kodin 2.9.1970 pidettävään vihkiäistilaisuu-
teen saatiin järjestää kahvi-, voileipä- ja vir-
voketarjoilu n. 150 henkilölle. Tilaisuuteen 
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järjestettävän musiikkiohjelman kustannuk-
set sekä kuljetuskustannukset yhdellä liiken-
nelaitoksen linja-autolla suoritettaisiin kau-
pungin varoista laskun mukaan (yjsto 26.8. 
69X5 §). 

Pukinmäen vanhusten asuintalolle päätet-
tiin luovuttaa Koskelan sairaskodin kassa-
ennakko varoista 100 mk käteismenojen suo-
rittamista varten (yjsto 4.2. 5256 §). 

Riistavuoren ja Suursuon vanhainkodit. 
Huoltolautakunta oli 31.10. toimittanut kau-
punginhallitukselle päiväkotitoimikunnan 
mietinnön, jossa selostettiin Riistavuoren ja 
Suursuon vanhainkotien vanhusten päivä-
kotitoiminnasta saatuja kokemuksia. Riista-
vuoren vanhainkodin päiväkoti aloitti toi-
mintansa 17.2.1966 ja Suursuon vanhainko-
din päiväkoti 1.6.1967. Riistavuoren van-
hainkodin toimintaan osallistui v:n 1969 aika-
na 49 vanhusta ja Suursuon vanhainkodin 
toimintaan vastaavasti 46 vanhusta. Lauta-
kunnan laitoshuoltojaosto oli lokakuun lop-
puun 1970 mennessä osoittanut ko. laitosten 
päivähoitoon kaikkiaan 226 vanhusta, joista 
116 oli lopettanut käyntinsä 30.9.1969 men-
nessä. Päiväkotipaikkaa oli lokakuun lopussa 
1970 odottamassa 11 vanhusta. Toimikunnan 
mielestä olisi tarkoituksenmukaista laajentaa 
päiväkotitoimintaa ja muutakin sosiaalisten 
palvelujen keskitettyä jakamista sellaisille 
henkilöille, jotka asuvat yksinään puutteelli-
sissa asunnoissa tai yömajoissa vailla riittä-
vää tukea ja turvallisuutta. Päiväkodeissa 
voitaisiin myös kokeilla hoitopäivän jaka-
mista siten, että osa vanhuksista olisi niissä 
klo 8-12 ja toiset klo 12-16. Käyntipäiviä 
voitaisiin myös harventaa esim. kahdeksi tai 
kolmeksi päiväksi viikossa huolimatta siitä, 
että 98 % päiväkodeissa käyvistä vanhuksis-
ta toivoi päiväkodin toimivan 5-7 päivää. 
Koska mm. Koskelan sairaalan yhteydessä 
toimiva päiväkotisairaala oli jatkuvasti toi-
minut vajaatehoisesti, ei päiväkotien toimin-
nan kehittäminen päiväsairaala-asteelle ny-
kyvaiheessa olisi tarkoituksenmukaista. Ai-
neellisen avuntarpeen tyydyttämisen rin-

nalle on ilmennyt vanhuuden aiheuttamien 
psyykkisten häiriötekijöiden poistaminen tai 
vähentäminen mm. virkistys-, askartelu- ja 
kerhotoiminnan avulla. Toimikunta ei puol-
tanut maksujen perimistä, koska 91.2 % päi-
väkodeissa käyvistä vanhuksista saa kansan-
eläkkeen tukiosaa. Huoltolautakunta oli mm. 
esittänyt, että kaupunginhallitus ryhtyisi 
kiireellisiin toimenpiteisiin päiväkotitoimin-
taan soveltuvan huoneiston osoittamiseksi 
huoltolautakunnan käyttöön Kantakaupun-
gin eteläisestä osasta sekä osoittaisi tarvitta-
van määrärahan päiväkotitoiminnan aloitta-
miseksi v. 1971 ko. alueella tahi että kau-
punginhallitus tukisi vaihtoehtoisesti aluksi 
järjestöä, joka yhteistoiminnassa huoltolauta-
kunnan kanssa ryhtyisi hoitamaan päivä-
kotitoimintaa Eiran alueella. Kaupunkilähe-
tys oli anonut kaupungilta määrärahaa jär-
jestön toimesta Eiraan avattavaksi suunni-
tellun päiväkodin toiminnan tukemiseen. 

Kaupunginhallitus päätti merkitä huolto-
lautakunnan selvityksen tiedoksi. Samalla 
kaupunginhallitus kehotti lautakuntaa yh-
teistoiminnassa terveydenhoitolautakunnan 
kanssa selvittämään mahdollisuuksia Riista-
vuoren ja Suursuon vanhainkotien yhteydes-
sä toimivien päiväkotien toiminnan kehittä-
miseksi vanhusten huollon keskuksiksi eri-
tyisesti vanhusten terveydenhuollon ja en-
nalta ehkäisevän terveyspalvelun tarpeet 
huomioon ottaen sekä lisäksi selvittämään, 
missä määrin ja millä tavoin ko. lautakuntien 
vanhuksiin kohdistamia palveluja voitaisiin 
tarkoituksenmukaisella tavalla tehostaa sa-
nottujen päiväkotien toimesta (7.12. 3458 §, 
14.12. 3523 §). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.1969 
hoitolaitosten suunnittelutoimikunnan laati-
man Kontulan vanhustenhuollon keskuksen 
perustamissuunnitelman, jonka mukaan sii-
hen tulee n. 150-hoitopaikkainen, uuden-
tyyppinen vanhainkoti, 120 yksiötä käsittävä 
vanhusten asuintalo sekä 40-paikkainen van-
husten päiväkoti ja palvelukeskus. Voidak-
seen jatkaa ko. huonetilaohjelmien ja yksi-
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tyiskohtaisen toimintasuunnitelman laati-
mista huoltolautakunta katsoi, että olisi pi-
kaisesti selvitettävä seuraavat seikat: 

a) uudentyyppisen vanhainkodin tarvitse-
man henkilökunnan määrä ja rakenne sekä 

b) Kontulassa ja siihen liittyvillä lähi-
alueilla kotioloissaan asuvien eläkeläisten ja 
vanhusten ateria- ym. palvelusten tarve. 
Kaupunginhallitus päätti kehottaa järjestely-
toimistoa yhteistoiminnassa huoltoviraston, 
tilastotoimiston ja hoitolaitosten suunnittelu-
toimiston kanssa kiireellisesti suorittamaan 
huoltoviraston 14.1.1970 tekemässä esityk-
sessä n:o Y-204 tarkoitetut tutkimukset a) ja 
b) sekä toimittamaan tulokset kaupungin-
hallitukselle ja huoltovirastolle (26.1. 281 §). 
Sosiaalihallitus oli 27.7. hyväksynyt kaupun-
ginhallituksen sille 2.1. lähettämän perusta-
missuunnitelman. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä hoitolaitosten suunnittelutoimi-
kunnan Kontulan työryhmän laatiman, 18.6. 
1970 päivätyn Kontulan vanhustenhuollon 
keskuksen toiminnallisen suunnitelman ja 
huonetilaohjelman alustaviksi ohjeiksi ko. 
keskusta suunniteltaessa. Samalla kaupun-
ginhallitus kehotti yleisten töiden lautakun-
taa yhteistoiminnassa huoltolautakunnan, 
kaupunkisuunnittelulautakunnan ja hoito-
laitosten suunnittelutoimikunnan sekä ter-
veydenhoitoviraston kanssa ryhtymään toi-
menpiteisiin mainitun keskuksen rakennus-
ten suunnittelemiseksi siten, että aikaansaa-
taisiin toiminnallisesti tarkoituksenmukainen 
ratkaisu, samalla kun suunnittelussa olisi 
kiinnitettävä erityistä huomiota rakennus-
kustannuksiin ja keskuksen toiminnan kan-
nalta taloudellisesti edullisiin ratkaisuihin 
(31.8. 2376 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi vanhainkoti-
komitean 23.10.1969 laatiman Roihuvuoren 
vanhusten asuintalon ja lasten päivähoitolai-
toksen huonetilaohjelman alustavaksi ohjeeksi 
Roihuvuoren korttelin n:o 43205 tontille 
n:o 2 suunniteltavan rakennuksen luonnos-
piirustusten laatimista varten siten, että alue-
lääkäriasemaa varten varataan talosta 111 

m2 käsittävät huonetilat, että suunnittelussa 
otetaan huomioon lastentarhain lautakunnan 
13.2. antama lausunto ja että yleissuunnitte-
lussa noudatetaan kaupunginhallituksen 17.2. 
1969 hyväksymiä periaatteita ja kaupungin-
kansliassa 29.1. lasten päivähoitolaitosten 
suunnittelua koskevassa neuvottelussa esi-
tettyjä tavoitteita (2.3. 663 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä arkkit. 
Matti Hakurin laatimat 20.2., 3.3. ja 20.3. 
1970 päivätyt Laajasalon vanhusten asuin-
talon pääpiirustukset n:o 1-16. Yleisten töi-
den lautakuntaa kehotettiin varustamaan B-
rakennuksen 4. kerroksessa sijaitsevat kaksi 
vanhuksille tarkoitettua asuntoa sellaisin 
putkirakentein, että niihin tarvittaessa voi-
daan sijoittaa henkilökunnan asuntoihin tar-
koitetut hälytyslaitteet (27.4. 1210 §). 

Tonttien varaaminen Talosaaresta huolto- ja 
hoitokodin rakentamista varten, ks. kiin-
teistöt. 

Vanhusten virkistystoiminnan tehostamista 
koskeva huoltolautakunnan ilmoitus mer-
kittiin tiedoksi (23.3. 901 §). 

Tervalammen työlaitos. Merkittiin tiedoksi 
korkeimman hallinto-oikeuden päätös työ-
laitoksen jäteveden puhdistamon sekä nave-
tan ja sikalan lämpö- ja viemärijohtojen ra-
kennuskustannuksiin saatavasta valtionavus-
ta (yjsto 8.7. 6629 §). 

Työlaitoksen jäteveden puhdistamon tehon 
parantamista koskevan kaupunginvaltuuston 
9.12. tekemän päätöksen johdosta kaupungin-
hallitus kehotti asiamiestoimistoa kiireelli-
sesti tekemään Länsi-Suomen vesioikeudelle 
vesihallituksen 14.10. työlaitokselle lähettä-
mässä kirjeessä tarkoitetun anomuksen lai-
toksen jätevesien johtamisesta Siuntion joen 
kautta Tervalampeen. Huoltolautakuntaa 
kehotettiin viipymättä antamaan kaupun-
ginhallitukselle tarkistettu lausuntonsa ja 
esityksensä työlaitoksen navetan muuttami-
sesta porsitussikalaksi, lantalan rakentami-
sesta sikalaa varten sekä talli- ja navettara-
kennuksessa suoritettavista muutostöistä sa-
moin kuin sikalatoiminnan mahdollisesta jat-
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kamisesta tai lopettamisesta. Yleisten töiden 
lautakuntaa kehotettiin kiireellisesti toteut-
tamaan 13.7. päivätyn suunnitelman mukai-
set muutos- ja laajennustyöt. Sosiaalihalli-
tukselle päätettiin tehdä esitys puhdistamon 
laajentamista ja tehostamista koskevan suun-
nitelman hyväksymisestä sekä valtionavun 
myöntämisestä 28 000 mk:n määräisten ra-
kennuskustannusten osalta (14.12. 3481 §). 

Yleisjaosto oikeutti Tervalammen työlai-
toksen luovuttamaan laitoksen v:n 1961 
mallia olevan Fordson Super Manuel -merk-
kisen traktorin Valmet Oy:lle 2 450 mk:n hy-
vityshinnasta uuden traktorin oston yhtey-
dessä (yjsto 21.1. 5197 §). 

Merkittiin tiedoksi kiinteistölautakunnan 
ilmoitus eräiden työlaitoksen rakennusten 
palovakuuttamisesta. Asiasta päätettiin il-
moittaa sosiaalihallitukselle (6.4. 1016 §). 

Eräiden kuolinpesien varojen luovuttamista 
kaupungille koskeva esitys. Valtioneuvostolle 
päätettiin tehdä esitys eräiden kuolinpesien 
omaisuuden luovuttamisesta kaupungille pe-
rintökaaren 5 luvun 2 §:n nojalla käytettä-
viksi vanhusten asunto-ohjelman toteutta-
miseen (31.3. 959 §, 11.5. 1353 §, 1.6. 1608 §, 
15.6. 1813 §, 3.8. 2066, 2067 §, 12.10. 2836 §, 
30.11. 3370 §). 

Asiamiestoimistoa kehotettiin yhteistoi-
minnassa huoltoviraston kanssa huolehti-
maan Eeva Hartikaisen, Hilma Lampon, 
Saima Leposen, Toivo Partasen ja Nelli 
Syvävuon kuolinpesien selvityksestä. Kuo-
linpesien kaupungille luovutetut varat, joista 
oli pidettävä erillistä tiliä, määrättiin raha-
toimiston hoitoon käytettäviksi valtioneu-
voston 11.12.1969, 30.7. ja 6.8.1970 sekä kau-
punginvaltuuston 18.2., 2.9. ja 16.9. 1970 te-
kemissä päätöksissä mainituin tavoin Laaja-
salon vanhusten asuintalon rakennuskustan-
nusten rahoittamiseen (23.2. 537 §, 7.9. 
2432 §, 21.9. 2588 §). 

Ella Tähtisen kuolinpesään kuuluvan yk-
siön Saimaankatu 1 B 35 hallintaan oikeut-
tava Asunto Oy Saimaborg Bostads Ab 
-nimisen yhtiön osake n:o 53 määrättiin huol-

tolautakunnan hallintaan siten, että yksiötä 
käytetään vähävaraisten vanhusten asun-
tona (7.9. 2432 §). 

Vanhusten virkistystoimintaa harjoittaville 
järjestöille 13.3. järjestettävän tiedotustilai-
suuden yhteydessä päätettiin järjestää kah-
vitarjoilu n. 64 henkilölle. Tarkoitukseen saa-
tiin käyttää enintään 256 mk huoltolauta-
kunnan käyttövaroista (yjsto 11.3. 5596 §). 

Vanhusten Viikon näyttely. Kaupungin-
hallitus oikeutti huoltoviraston osallistu-
maan Vanhusten Viikon näyttelyyn kaupun-
gin vanhustenhuoltoa esittelevällä osastolla. 
Näyttelyn aiheuttamiin kustannuksiin saa-
tiin käyttää huoltoviraston 28.8. tekemän esi-
tyksen mukaisesti enintään 6 780 mk. Raken-
nusvirastoa kehotettiin nimeämään näyttely-
osaston järjestämisestä vastaavaan työryh-
mään näyttelvsuunnitteluun perehtynyt si-
sustusarkkitehti ja kaupunginkanslian tiedo-
tuspäällikköä vastaavasti tiedotusalan edus-
taja siten, että nämä osallistuisivat työryh-
män työskentelyyn virkatehtävänä (7.9. 
2487 §). 

Avustukset. Yleisjaosto päätti, ettei Hel-
singin A-klinikan Asiakkaat -nimisen yhdis-
tyksen anomus vapautuksen saamisesta säh-
kölaskun suorittamisesta antanut aihetta 
muihin toimenpiteisiin, kuin että anomus ja 
huoltolautakunnan esitys palautettaisiin lau-
takunnalle harkittavaksi sen toimesta avus-
tuksia alkoholistihuolto] ärj estoille myönnet-
täessä (yjsto 18.3. 5651 §). 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiölle päätet-
tiin suorittaa 13 875 mk vuotuisavustuksena 
kaupunginvaltuuston v. 1954 tekemän pää-
töksen mukaisesti (yjsto 14.1. 5096 §). 

Vapaussodan invaliidien Helsingin Yhdis-
tykselle myönnettiin 1 200 mk kaupungin-
kanslian hyväksyttävää tilitystä vastaan 
käytettäväksi jäsenille järjestettävän joulu-
juhlan kustannuksiin (yjsto 14.10. 7289 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovarojen jakaminen. 
Sokeain ystävät yhdistykselle päätettiin 
F. J . von Beckerin rahaston v:n 1969 korko-
varoista suorittaa n. 80 % eli 2 720 mk siten, 
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että vuosineljänneksittäin maksetaan 680 mk 
ja siten, että kahden ensimmäisen neljän-
neksen osuus, 1 360 mk, suoritetaan välittö-
mästi (yjsto 29.7. 6759 §). 

Anna Sara Arosinin lahjoitusrahaston kor-
kovaroista päätettiin jakaa neljä 100 mk:n 
suuruista apurahaa ja käyttämättä jääneet 
korkovarat, 9.06 mk, liittää rahaston pää-
omaan (16.11. 3197 §). 

Helga ja Oskar Durchmanin lahjoitusra-
haston korkovaroista jaettiin neljä 90 mk:n 
ja yksi 130 mk:n apuraha. Käyttämättä jää-
vät korkovarat, 8 mk, siirrettiin rahaston 
pääomaan (16.11. 3198 §). 

Ninni ja Rosina Forstenin lahjoitusrahas-
ton korkovaroista myönnettiin kaksi 90 mk:n 
ja neljä 85 mk:n apurahaa. Jäännös 1.17 mk 
siirrettiin v. 1971 jaettavaksi (16.11. 3194 §). 

Alma Liljebladin lahjoitusrahaston korko-
varoista myönnettiin yht. 216 avustusta, 
joista kolme 130 mk:n, kymmenen 125 mk:n 
ja 203 85 mk:n avustusta, määrältään yht. 
20 000 mk. Käyttämättä jäävät korkovarat, 
48.91 mk, liitettiin rahaston pääomaan(16.11. 
3195 §). 

Alma Maria Lindbergin lahjoitusrahaston 
korkovaroista päätettiin myöntää neljä 90 
mk:n ja neljä 85 mk:n suuruista avustusta. 
Korkovarojen jäännös, 35.46 mk, liitettiin 
rahaston pääomaan (16.11. 3192 §). 

Anna ja J. A. Nordströmin lahjoitusrahas-
ton korkovaroista myönnettiin yksi 80 mk:n 
suuruinen avustus. Käyttämättä jääneet 
korkovarat, 10.86 mk, liitettiin rahaston pää-
omaan (16.11. 3193 §). 

Alma Uhlenin rahaston korkovaroista 
myönnettiin neljä 95 mk:n ja kolme 90 mk:n 
suuruista apurahaa. Jäännös korkovaroista, 
43.85 mk, liitettiin rahaston pääomaan (16.11. 
3191 §). 

Alexandra Kiseleffin rahasto ja Kunnolli-
sen palvelusväen palkitsemisrahasto nimis-
ten rahastojen korkovarat vastaavasti 48.98 
mk ja 50.72 mk liitettiin rahastojen pää-
omaan (31.3. 955, 954 §). 

2. Kaupunginhallitus 

Lastensuojelutoimi 

Erään kiinteistön siirtäminen lastensuojelu-
lautakunnan hallintoon. Kaupunginhallitus 
päätti siirtää korttelissa n:o 28144 olevan 
Nuorten tvökodin tontin n:o 1 (Pikalähetin-
tie 15) lautakunnan hallintoon, pääoma-arvo 
80 000 mk (5.10. 2751 §). 

Lastensuojeluvirasto. Kaupunginhallitus 
vahvisti kaupunginvaltuuston 3.12.1969 suo-
rittaman vaalin, jolla lastensuojelun toimi-
tusjohtajan virkaan oli valittu sos.joht. 
valtiot, tri Reino Rissanen (19.1. 194 §). 

Kaupunginhallitus määräsi eri yhteyksissä 
lautakunnan sihteerin Kalervo Juurisen hoi-
tamaan viransijaisena lastensuojelun toimi-
tusjohtajan virkaa virkaan kuuluvin palkka-
eduin kauintaan 31.5.1970 saakka. Valtiot, tri 
Rissasen ilmoitettua 23.5.1970, ettei hän voi 
ottaa vastaan lastensuojelun toimitusjohta-
jan virkaa, koska hänet oli nimitetty sosiaali-
hallituksen osastopäällikön virkaan, kaupun-
ginhallitus määräsi varat. Juurisen edelleen 
viransijaisena hoitamaan lastensuojelun toi-
mitusjohtajan virkaa, kunnes virka olisi täy-
tetty ja virkaan valittu ottanut virkatehtävät 
vastaan, kuitenkin kauintaan 31.12.1970 
saakka. Virka päätettiin viipymättä julistaa 
uudelleen haettavaksi virkasäännön mukaisin 
hakuajoin tavanmukaisten kuulutusten li-
säksi »Huoltaja» sekä »Lapsi ja nuoriso» nimi-
sissä aikakauslehdissä (23.3. 899 §, 13.4. 
1092 §, 4.5. 1295 §, 1.6. 1607 §). 

Lastensuojelun toimitusjohtajan vaalista 
olivat kolme henkilöä valittaneet lääninhalli-
tukseen 22.12.1969. Lääninhallitus oli kehot-
tanut hankkimaan valtuuston selityksen vaa-
lista. Valittajat olivat mm. maininneet, että 
kaupungin sosiaaliohjesäännön mukaan las-
tensuojelun toimitusjohtajaksi valittavalta 
vaaditaan mm. lastensuojelun alalla saavu-
tettua erityistä kokemusta ja kunnallisen so-
siaalihuollon tuntemusta, joka saavutetaan 
toimimalla tämän alan käytännön tehtävissä 
riittävän kauan. Valittajat katsoivat, ettei 
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valituksi tullut sosiaalijohtaja Rissanen täyt-
tänyt näitä pätevyysvaatimuksia. Asiamies-
toimisto ja lastensuojelulautakunta esittivät 
lausunnoissaan valituksen hylättäväksi. Kau-
punginhallituksen ohjesäännön 8 §:n 30) koh-
dan mukaan kaupunginhallituksen asiana on 
selityksen antaminen valtion viranomaiselle 
silloin, kun kaupunginhallitus yhtyy valtuus-
ton päätökseen. Annettujen lausuntojen pe-
rusteella kaupunginhallitus päätti esittää 
lääninhallitukselle, että valitus aiheettomana 
hylättäisiin (2.2. 345 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastensuojelu-
lautakunnan panemaan täytäntöön lauta-
kunnan 9.9. tekemän päätöksen, jonka kau-
punginhallitus oli alistanut tutkittavakseen 
ja joka koski viraston 18. pl:n tilapäisen per-
hehoidontarkastajan viran täyttämistä (14.9. 
2498 §, 16.11. 3198 §). 

Yhteisk.tiet.maist. Virpi Kivelä oli hake-
nut muutosta lastensuojelulautakunnan 2.12. 
1969 tekemään päätökseen, joka koski vajaa-
mielishuoltajan vaalia. Kaupunginhallitus 
oli hylännyt ko. valituksen, samaten läänin-
oikeus sille edelleen tehdyn valituksen. Kor-
keimmalle hallinto-oikeudelle, jolle Kivelä 
vielä oli valittanut, hän oli maininnut, ettei 
ko. lautakunnan päätös ollut syntynyt lailli-
sessa järjestyksessä, koska se harhaanjohta-
van informaation johdosta oli johtanut vir-
heelliseen ja objektiivisuutta loukkaavaan ja 
siten kunnallista toimivaltaa ylittävään sekä 
valittajan yksityistä oikeutta loukkaavaan 
lopputulokseen. Valittaja oli uudistanut ai-
kaisemmin esittämänsä väitteen asian vir-
heellisestä käsittelystä. Koska asiassa ei ollut 
esitetty mitään oleellista uutta, kaupungin-
hallitus päätti esittää korkeimmalle hallinto-
oikeudelle annettavassa selityksessään, että 
valitus aiheettomana hylättäisiin (27.4. 1209 
§, 15.6. 1811 §, 9.11. 3105 §, 21.12. 3588 

Yleisjaosto päätti, että vajaamielisten 
opettajalta Pirkko Saloniemeltä peritään ta-
kaisin puolet niistä palkkaeduista, jotka hän 
oli saanut virkavapauden 5.5.-30.7.1969 

ajalta, mutta että vaatimuksista muilta osin 
luovutaan (yjsto 18.3. 5 652 §). 

Lasten ja nuorten sijoittamista, jälkihuoltoa, 
lastenkotien henkilökunnan pätevyyttä, riittä-
vyyttä, yövalvontaa ja varallaoloa sekä viik-
kovapaan järjestämistä, lastenkotien har-
joittelijatyövoimaa sekä henkilökunnan asu-
mista lastenkodeissa koskeva sosiaalihalli-
tuksen yleiskirjelmä merkittiin tiedoksi. Jäl-
jennös yleiskirjeestä päätettiin lähettää las-
tensuojelulautakunnalle tiedoksi ja soveltu-
vin osin noudatettavaksi sekä sen lisäksi 
huoltolautakunnalle ja lastentarhain lauta-
kunnalle tiedoksi (26.10. 2983 §). 

Vieraisiin kuntiin sijoitettujen lasten koulu-
kustannukset. Kaupunginhallitus oikeutti 
lastensuojelulautakunnan käytettävissään 
olevien varojen puitteissa suorittamaan kan-
sakoulukustannukset vieraisiin kuntiin per-
hehoitoon sijoitettujen lasten osalta luku-
vuoden 1970/71 loppuun asti niissä tapauk-
sissa, joissa mainittujen kustannusten suorit-
tamiseen oli jo sitouduttu. Lautakuntaa ke-
hotettiin kouluikäisiä lapsia vieraisiin kun-
tiin sijoittaessaan noudattamaan opetusmi-
nisteriön 26.6.1965 antamaa päätöstä koulu-
kustannusten korvaamisesta (2.11. 3054 §). 

Perusparannustyöt. Kaupunginhallitus oi-
keutti lastensuojelulautakunnan käyttämään 
kertomusvuoden talousarvion pääomamenoi-
hin lastensuojelutoimen perusparannustöitä 
varten merkityt osamäärärahat lautakunnan 
20.1. tekemän esityksen mukaisesti. Suoritet-
tavat työt olisi sopeutettava työllisyyden 
kausivaihtelujen mukaisesti siten, ettei työ-
voiman määrä kesällä yleensä ylitä talvikau-
den työvoimaa (2.2. 346 §). 

Sofianlehdon vastaanottokoti. Kaupungin-
hallitus myönsi 70 000 mk 40-tuntisen työ-
viikon toteuttamista varten Sofianlehdon 
vastaanottokotiin kevätkaudeksi 1970 työ-
sopimussuhteisesti palkatun lisähenkilökun-
nan ja 1.8.1970 lukien työsopimussuhteeseen 
palkattavan seuraavan henkilökunnan palk-
kojen ja sosiaaliturvamaksujen suorittamista 
varten: yksi puolipäivätoiminen ohjaaja, 
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viisi lastenhoitajaa, neljä laitosapulaista ja 
kaksi harjoittelijaa (22.6. 1870 §). 

Herttoniemen vastaanottokoti. Kaupungin-
hallitus kehotti kiinteistövirastoa huolehti-
maan lastensuojelulautakunnan 8.12.1969 
tekemän esityksen mukaisista Herttoniemen 
vastaanottokodin muutostöistä sekä ensi ti-
lassa tekemään kaupunginhallitukselle esi-
tyksen tarvittavan määrärahan myöntämi-
sestä, mikäli muutostyötä ei voida toteuttaa 
kiinteistölautakunnan käytettävissä olevilla 
varoilla ja esittämään muutospiirustukset 
kaupunginhallitukselle niiden toimittamiseksi 
sosiaalihallitukselle tiedoksi. Asunnon jako-
toimikuntaa kehotettiin yhteistoiminnassa 
lastensuojelulautakunnan kanssa mahdolli-
suuksien mukaan osoittamaan vastaanotto-
kodin johtajalle työsuhteeseen kuuluva asun-
to Kiinteistö-oy Siilitie 7:stä sekä kiinteistö-
virastoa vuokraamaan huoneisto osoitetta-
vaksi lastensuojelulautakunnan käyttöön. 
Myöhemmin kaupunginhallitus hyväksyi 
arkkit. A. Hytösen laatimat, 5.11.1970 päivä-
tyt Herttoniemen vastaanottokodin leikki-
tilojen uudelleen järjestelyä koskevat muu-
tospiirustukset n:o 13. Muutospiirustukset 
lähetettiin sosiaalihallitukselle tiedoksi (5.10. 
2772 §, 14.12. 3519 §). 

Outamon vastaanottokodissa suoritettavista 
konsultaatiokäynneistä päätettiin psykiatri 
Lauri Pyykköselle suorittaa korvauksena 
37 mk tunnilta (4.5. 1287 §). 

Naulakallion erityislastenkotiin päätettiin 
ajaksi 1.9.—31.12.1970 palkata seuraava tila-
päinen henkilökunta: psykologi (26), vas-
taava ohjaaja (16), erityisopettaja (22), kaksi 
ohjaaja (14 ja 12), hoitaja (10), puolipäivä-
toiminen toimistoapulainen (8) sekä lisäksi 
työsuhteinen laitosapulainen, harjoittelija 
ja puolipäivätoiminen yöpäivystäjä järjes-
telytoimiston 10.7. antaman lausunnon mu-
kaisin palkkaeduin. Palkkamenoja varten 
myönnettiin 43 580 mk ja 19 700 mk toi-
minnan laajentamisesta kertomusvuonna ai-
heutuvia muita käyttömenoja varten sekä 

52 000 mk erityislastenkodin irtaimiston 
täydentämistä varten (3.8. 2065 §). 

Hyvösen lastenkoti. Kaupunginhallituksen 
29.9.1969 hyväksymiin Hyvösen lastenkodin 
rakennuspiirustuksiin perustunut alustava 
kustannusarvio päätyi 1 540 000 mk:aan, 
mikä summa varattiin kertomusvuoden ta-
lousarvioon. Talorakennusosaston työvoima-
tilanteen huomioon ottaen yleisten töiden 
lautakunta määräsi kuitenkin, että työ teh-
dään kaupungin omana työnä kaupungin-
talon saneerauksesta vapautuvaa työvoimaa 
käyttäen. Kustannusarvio oli tällöin 2 200 000 
mk. Rakennusviraston pyytämistä urakka-
tarjouksista halvimman tarjouksen koko-
naiskustannukset olivat 1 850 000 mk. Koska 
alle 15 000 m3:n suuruisten rakennusten te-
keminen omana työnä ei ole taloudellista, oli 
osasto esittänyt, että Hyvösen lastenkodin 
lisäksi Veräjämäen lastentarhan ja Oulun-
kylän erityislastenkodin työkohteet, jotka 
sijaitsevat n. kilometrin päässä toisistaan, 
liitettäisiin yhdeksi työkohteeksi. Kaupun-
ginhallitus päätti merkitä ilmoituksen tie-
doksi kehottaen samalla yleisten töiden lauta-
kuntaa tutkimaan mahdollisuuksia kustan-
nusten alentamiseksi ja mainittujen kolmen 
rakennuskohteen niveltämiseksi toisiinsa niin, 
että toivottuja säästöjä kustannusarvioon 
nähden voitaisiin saada aikaan (29.6. 1893 §). 

Koskentuvan nuorisokoti. Kaupunginhalli-
tus hyväksyi rakennusviraston laatimat, 9.5. 
ja 11.8.1970 päivätyt Koskentuvan nuoriso-
kodin oleskelutilan uudelleen järjestelyä kos-
kevat muutospiirustukset n:o 1 ja 2. Piirus-
tukset lähetettiin sosiaalihallitukselle tie-
doksi. Kiinteistövirastoa kehotettiin huoleh-
timaan piirustusten mukaisten muutostöiden 
ja niiden edellyttämien korjaustöiden suorit-
tamisesta. Asunnonjakotoimikuntaa keho-
tettiin yhteistoiminnassa lastensuojelulauta-
kunnan kanssa mahdollisuuksien mukaan 
osoittamaan nuorisokodin perheelliselle oh-
jaajalle työsuhteeseen kuuluva asunto nuo-
risokodin läheisyydestä (24.8. 2300 §). 
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Nuorten työkoti. Kaupunginhallitus myönsi 
7 705 mk Outamon vastaanottokodin tp. 
apulaisjoht. Teuvo Hatakan palkkaamiseksi 
työsopimussuhteisena valmistelemaan ja hoi-
tamaan Nuorten työkodin toiminnan aloitta-
mista varten tarvittavia toimenpiteitä (2.2. 
341 §). 

Kaupunginhallitus myönsi 21 700 mk hen-
kilökunnan palkkaamiseksi Nuorten työko-
tiin ajaksi 1.11.-31.12.1970 seuraavasti: joh-
taja (23), isäntä (16), työ kuraattori (19) ja 
neljä ohjaajaa (14). Lisäksi saatiin laitokseen 
palkata työsopimussuhteinen emäntä ja yö-
vartija. Työsopimussuhteeseen palkattavan 
väliaikaisen apuhenkilökunnan palkkausme-
noihin saatiin käyttää enintään 1 000 mk. 
Lautakuntaa kehotettiin 1.9.1971 mennessä 
antamaan kaupunginhallitukselle yksityis-
kohtainen selostus Nuorten työkodin toimin-
nasta saaduista kokemuksista samoin kuin 
pysyvästi tarpeelliseksi osoittautuvan hen-
kilökunnan määrästä ja laadusta (12.10. 
2835 §). 

Nuorten työkodin kaluston perushankin-
toja varten myönnettiin 57 000 mk (29.6. 
1983 §). 

Päivölän lastenkoti. Helsingin maanvilje-
lysinsinööripiiri kehotti v. 1969 Sipoon 
Vesterskogissa olevan Mörtträsket -nimisen 
lammen rannalla olevia laitoksia ryhtymään 
toimenpiteisiin lammen saastumisen ehkäise-
miseksi. Maanviljelysinsinööripiiri ilmoitti 
5.1.1970 tutustuneensa Päivölän jätevesien 
käsittelyä ja johtamista koskeviin suunnitel-
miin ja katsoi, että jätevesien johtaminen 
Mörtträsketin luusuaan oli järven kannalta 
tehokkain vesiensuojelullinen toimenpide. 
Suunnitelmat oli lähetettävä maanviljelys-
insinööripiirin kirjallisesti hyväksyttäviksi 
kertomusvuoden kevään kuluessa. Alustavan 
suunnitelman mukaan olisi tarkoituksenmu-
kaisinta rakentaa järven rannalla olevia lai-
toksia varten yhteinen puhdistuslaitos, johon 
myös rannan lähellä olevilla kiinteistöillä olisi 
mahdollisuus liittyä. Edullisena ratkaisuna 
olisi pidettävä osuuskunnan perustamista tar-

koitusta varten. Osakkaaksi olisi saatava 
myös Sipoon kunta. Kaupunginhallitus päätti 
merkitä tiedoksi Päivölän lastenkodin vie-
märiveden puhdistamisen tehostamiseen täh-
täävät alustavat toimenpiteet. Samalla kau-
punginhallitus päätti kehottaa 

1) asiamiestoimistoa yhteistoiminnassa 
Suomen Pelastusarmeijan Säätiön, Virka-
miesliiton ja Sipoon kunnan sekä lastensuo-
jelu viraston ja rakennusviraston kanssa laati-
maan kaupunginhallitukselle 30.5.1970 men-
nessä ehdotuksen Päivölän lastenkodin, Sär-
kilammen kurssikeskuksen ja Ahtelan toipi-
laskodin jätevesien puhdistamisesta alusta-
van yleissuunnitelman edellyttämän yhteis-
toiminnan oikeudellisesta muodosta samoin 
kuin tekemään esityksen tarpeellisiksi osoit-
tautuvista sopimuksista sekä 

2) rakennusvirastoa laatimaan suunnitel-
man kustannusarvioineen Päivölän lasten-
kodin viemäriveden johtamisesta Päivölän 
lastenkotia ja Särkilammen kurssikeskusta 
varten suunniteltuun yhteiseen pumppaa-
moon (13.4. 1084 §). 

Vaihetyökeskus. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä talossa Kumpulantie 1 olevan Vai-
hetyökeskuksen lisätilojen 26.5.1970 päivä-
tyt talorakennusosaston laatimat muutospii-
rustukset n:o 1 -6 ja lähettää ne sosiaalihalli-
tuksen vahvistettaviksi. Lisätilojen muutos-
töitä sekä huoneistoon sijoitetun ilmastointi-
koneen hankkimista varten myönnettiin 
58 000 mk. Sosiaalihallitus vahvisti 17.11. 
1970 ko. piirustukset ja esityksen mukaisen 
hoitopaikkaluvun, joka on 130 (19.10. 2915 §, 
28.12. 3667 §). 

Vaihetyökeskuksen laajentamisesta aiheu-
tuvia kaluston perushankintoja varten myön-
nettiin 53 780 mk (29.6. 1984 §). 

Pohjois-Haagaan perustettava nuorisokoti. 
Kaupunginhallitus kehotti asuntotuotanto-
komiteaa sisällyttämään Pohjois-Haagan 
asuntotuotanto-ohj elmaansa lastensuoj elu-
lautakunnan 7.11.1969 tekemässä esityksessä 
tarkoitetut, yht. n. 440 m2 käsittävät huone-
tilat nuorisokotia ja sen henkilökuntaa var-
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ten. Lastensuojelulautakuntaa kehotettiin 
yhteistoiminnassa asuntotuotantokomitean 
kanssa kiireellisesti laatimaan yksityiskoh-
tainen suunnitelma uuden nuorisokodin pe-
rustamisesta kustannuksineen (5.1. 39 §). 

Kontulan Perhekoti. Kaupunginhallitus 
päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Einari 
Teräsvirran laatimat 13.11., 19.12., 22.12., 
29.12. ja 30.12.1969 päivätyt Kiinteistö Oy 
Kontulankaan 14:n luonnospiirustukset n:o 
1-6, 29.12. ja 30.12.1969 sekä 15.4. ja 26.5. 
1970 päivätyt pääpiirustukset n:o 1 ja 19, 20 
siltä osin, kuin ne koskevat lastensuojelulau-
takunnan käyttöön luovutettavia huone-
tiloja. Sosiaalihallitus oli vahvistanut lähete-
tyt piirustukset vastaavasti 22.5. ja 20.8.1970 
(27.4. 1211 §, 1.6. 1605 §, 10.8. 2117 §, 31.8. 
2379 §). 

Killinmäen keskuslaitos. Sosiaaliministeriö 
myönsi v. 1966 kaupungille periaatteellisen 
luvan vajaamielislain 5 §:ssä tarkoitetun kun-
nallisen vajaamielisten keskuslaitoksen pe-
rustamiseen Kirkkonummella sijaitsevan 
Gillobacka-nimisen tilan alueelle. Asiaa ke-
hittämään asetetun suunnittelutoimikunnan 
toimesta valmistui 14.4.1969 keskuslaitoksen 
I-rakennusvaiheen tarkistettu huoneohjelma, 
joka samoin kuin siitä laadittu yhdistelmä 
vertailutietöineen toimitettiin 16.6.1969 so-
siaalihallituksen hyväksyttäväksi. Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi 3.9.1969 arkkit. Raimo 
Savolaisen laatimat Killinmäen keskuslai-
toksen I-rakennusvaiheen luonnospiirustuk-
set, jotka lähetettiin 15.9.1969 sosiaalihalli-
tuksen hyväksyttäviksi vajaamielislain mu-
kaisen valtionavustuksen myöntämistä var-
ten. Sosiaalihallitus palautti 8.12.1969 lähe-
tetyt esitykset kehottaen kaupunginhallitus-
ta antamaan selityksensä vajaamielishuoltoa 
tarvitsevien määrästä kaupungin alueella 
sekä samalla esittämään suunnitelmansa näi-
den huollon järjestämisestä. Lisäksi olisi sel-
vitettävä kuinka paljon erityyppisiä hoito-
paikkoja laitoksittain eriteltyinä tarvittaisiin 
v:n 1975 loppuun mennessä olemassa olevat 
hoitopaikat huomioon ottaen. Samaten olisi 

selvitettävä millaisia osastoja Killinmäen kes-
kuslaitoksessa tarvitaan. Kaupunginhallitus 
päätti palauttaa sosiaalihallitukselle 16.6. ja 
15.9.1969 tekemänsä esitykset ja pyydettynä 
lisäselvityksenä samalla lähettää sosiaali-
hallitukselle rakennusviraston 26.1.1970 laa-
timan muutosesityksen sekä Killinmäen 
suunnittelutoimikunnan 25.3.1970 päivätyn 
lisäselvityksen samoin kuin lastensuojelu-
lautakunnan 18.2.1970 antaman lausunnon 
liitteineen ilmoituksin, että kaupunginhalli-
tus yhtyy niissä esitettyihin selvityksiin ja 
ehdotuksiin (13.4. 1089 §). 

Yleisjaosto vahvisti Killinmäen suunnit-
telutoimikunnan lääkäriasiantuntijalle yli-
lääk. Martin Paneliukselle lääkäriasiantunti-
jan tehtävien hoitamisesta aikana 27.8.1969-
21.1.1970 suoritettavan palkkion suuruu-
deksi 933 mk (yjsto 4.2. 5291 §). 

Oulunkylän erityislastenkoti. Kaupungin-
hallitus päätti hyväksyä arkkitehtien Aili ja 
Niilo Pulkan laatimat 14.7.1970 päivätyt 
Oulunkylän erityislastenkodin pääpiirustuk-
set n:o 1-6. Sosiaalihallitus oli 25.9. palautta-
nut kaupunginhallituksen lähettämät piirus-
tukset asianmukaisesti vahvistettuina sekä 
samalla ilmoittanut vahvistaneensa laitoksen 
hoitopaikkaluvuksi 32 (15.6. 1748 §, 7.9. 
2483 §, 12.10. 2831 §). 

Huonetilojen rakentaminen nuorisokoteja 
sekä vajaamielisten päiväkoteja varten Koske-
lan ja Patolan alueille. Lastensuojelulauta-
kunta mainitsi, että kun nuorten asunto-
ongelmat ja sosiaalisen tuen tarve jatkuvasti 
näyttävät lisääntyvän, tulisi nuorisokoteja 
edelleen perustaa. Nuorisokotien sijoittami-
sesta normaaliin asuntoympäristöön on saatu 
myönteisiä kokemuksia. Vuosien 1970-1979 
taloussuunnitelmaan sisältyy 468 uuden hoi-
topaikan perustaminen, mikä merkitsee n. 40 
uutta hoitopaikkaa vuosittain. Vajaamielis-
huollon tarpeisiin on esitetty samana aikana 
perustettavaksi 865 uutta päivähuoltopaik-
kaa. Lautakunta katsoi Patolan ja Koskelan 
alueiden sopivan n. 30-paikkaisten vajaamie-
listen päiväkotien toimintaa varten, minkä 
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lisäksi alueelle voitaisiin sijoittaa n. 12-paik-
kaiset nuorisokodit. Kaupunginhallitus päätti 
kehottaa asuntotuotantotoimikuntaa sisäl-
lyttämään Koskelan rakennusohjelmaan n. 
450 m2:n huonetilojen rakentamisen nuoriso-
kotia varten yhteistoiminnassa lastensuojelu-
lautakunnan kanssa. Samalla kaupunginhalli-
tus kehotti toimikuntaa hyvissä ajoin ennen 
em. nuorisokodin huonetilojen rakennustöi-
den alkamista esittämään ensiksi alustavat 
luonnospiirustukset ja sen jälkeen lopulliset 
pääpiirustukset kaupunginhallituksen hy-
väksyttäviksi ja sosiaalihallitukselle lähetet-
täviksi. Lastensuojelulautakuntaa kehotet-
tiin yhteistoiminnassa kiinteistölautakunnan, 
huoltolautakunnan ja yleisten töiden lauta-
kunnan kanssa tutkimaan mahdollisuuksia 
sijoittaa lastensuojelulautakunnan 11.6. te-
kemässä esityksessä mainitut muut laitokset 
Koskelan ja Patolan alueilla oleville, sosiaa-
lisiin tarkoituksiin varatuille tonteille raken-
nettaviin huonetiloihin sekä tekemään kau-
punginhallitukselle yksityiskohtainen esitys 
ko. laitosten perustamisesta (19.10. 2914 §). 

Uusien laitosten sijoittamista kaavoitusalu-
een ulkopuolelle koskeva asia. Kaupungin-
hallitus kehotti v. 1966 mm. kiinteistölauta-
kuntaa yhteistoiminnassa lastensuojelu viras-
ton kanssa mahdollisuuksien mukaan teke-
mään kaupunginhallitukselle esityksen las-
tensuojelutoimen uusien laitosten sijoitus-
paikoista kaavoitusalueen ulkopuolelta. Teh-
dyn esityksen perusteella kaupunginhallitus 
päätti, että Sipoon kunnassa sijaitsevan Talo-
saaren alueen, Espoon kauppalan Martin-
kylässä sijaitsevan Maijalan alueen sekä 
Mäntsälän kunnan Hirvihaaran kartanon 
alueen vastaisissa käyttösuunnitelmissa ote-
taan huomioon lastensuojelutoimen uusien 
laitosten perustaminen em. alueille siten, että 
Talosaaren alueelle tulee n. 25 hoitopaikkaa 
käsittävä suojelukasvatuslaitos, Martinkylän 
Maijalan alueelle kaksi turvattomien lasten 
hoitokotityyppistä, n. 20 hoitopaikkaa käsit-
tävää laitosta sekä Hirvihaaran alueelle 
30-40 hoitopaikkaa käsittävä vajaamielisten 

työkoti. Kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja 
kiinteistölautakuntaa kehotettiin yhteistoi-
minnassa lastensuojelulautakunnan ja huol-
tolautakunnan kanssa suunnittelemaan edellä 
selostettujen, lastensuojelulautakunnan 14.9. 
antamassa lausunnossa tarkoitettujen aluei-
den käyttöä siten, että em. laitokset voidaan 
sijoittaa niille. Lastensuojelulautakuntaa ke-
hotettiin tekemään kaupunginhallitukselle 
yksityiskohtainen esitys laitosten toiminta-
suunnitelmista ja huoneohjelmista ottaen 
huomioon Hirvihaaran vanhainkodin huone-
tilojen mahdollisen käytön lastensuojelutoi-
men tarkoituksiin (23.11. 3272 §). 

Rinnekoti. Kaupunginhallitus päätti mer-
kitä Rinnekoti-Säätiön 1.4.1970 päivätyn 
Rinnekodin rakennusohjelmaa koskevan se-
lostuksen tiedoksi ja samalla pyytää säätiötä 
28.2.1971 mennessä antamaan kaupungin-
hallitukselle yksityiskohtaisen selvityksen 
niistä muutoksista, mitkä mahdollisesti jou-
dutaan tekemään Rinnekodin laajentamisen 
IV ja V rakennusvaiheiden osalta ja samalla 
tekemään ehdotuksen säätiön ja kaupungin 
välillä v. 1963 tehdyn sopimuksen liitteen 
muuttamiseksi. Rahatoimistoa kehotettiin 
suorittamaan kaupungin suoritettavana ra-
hoitusosuutena Rinnekodin laajentamisesta 
aiheutuviin kustannuksiin kaupungin varaa-
mien 253 hoitopaikan osalta yht. 49 512 mk 
seuraavasti: 

a) Rinnekoti-Säätiön 19.11.1969 päivätyn 
laskun mukaisesti Rinnekodin III rakennus-
vaiheeseen kuuluvan hoitorakennus Rauha-
lan osalta indeksikorotuksena ajalta 1.3.-
30.9.1968 sekä työpajarakennuksen osalta 
ajalta 1.7.-30.9.1968 yht. 8 723 mk ja 

b) Rinnekoti-Säätiön 19.11.1969 päivätyn 
laskun Rinnekodin laajennusohjelman III 
rakennusvaiheen indeksikorotuksena ajalta 
1.9.1968-30.9.1969 ja IV rakennusvaiheen in-
deksikorotuksena ajalta 1.1.1968-30.1.1969, 
laskuun revisioviraston toimesta tehdyn oi-
kaisun mukaisesti, 40 788 mk (20.4. 1151 §). 

Kärkullan vajaamielislaitos. Rahatoimis-
toa kehotettiin suorittamaan 31.1.1970 men-
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nessä Kårkulla Centralanstalt, kommunal-
förbund -nimiselle kuntainliitolle kaupungin 
rahoitusosuuden I eränä kertomusvuodelta 
Kårkullan vajaamieliskeskuslaitoksen perus-
tamiskustannuksiin 45 000 mk (19.1. 197 §). 

Nuorison Neuvonta-asema. Kaupungin-
hallitus oikeutti lastensuojelulautakunnan 
myöntämään käyttövaroistaan Suomen Val-
konauhaliitolle enintään 10 000 mk:n avus-
tuksen nuorten huumausaineenkäyttäjien 
neuvonta-aseman v:n 1970 toimintaa varten 
sillä ehdolla, että toiminta jatkuu ko. aikana 
ainakin samassa laajuudessa kuin v. 1969 
(13.4. 1090 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovaroista myönne-
tyt avustukset. Kaupunginhallitus myönsi 
Studeranden Anna Johanna V:s fond -nimisen 
lahjoitusrahaston korkovaroista yhden 60 
mk: n suuruisen apurahan. Korkovarojen 
jäännös, 4 mk, liitettiin rahaston pääomaan 
(16.11. 3190 §). 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiölle myön-
nettiin 780 mk Emmy ja David Skogmans 
minnesfond -nimisen rahaston korkovaroista 
säätiön Sipoon kunnan Massbyn kylässä yllä-
pitämää nuoriso- ja kurssikeskustoimintaa 
varten (7.12. 3457 §). 

Lasten päivähoitoa koskevan tiedotustilai-
suuden järjestäminen. Yleis jaosto oikeutti 
lasten päivähoitokomitean järjestämään yh-
teistyössä ao. virastojen ym. kanssa Kallion 
virastotalossa 21.4. tiedotustilaisuuden, jossa 
julkisen sanan edustajille selostetaan lasten 
päivähoitoa selvittelevää perustutkimusta ja 
ohjatun perhepäivähoidon kokeilua sekä li-
säksi vireillä olevia päivähoitolaitossuunni-
telmia (yjsto 8.4. 5824 §). 

Lastensuojelun opintopäivät. Lastensuoje-
lulautakunta oikeutettiin järjestämään yh-
teistoiminnassa koulutustoimikunnan kanssa 
2.-6.11. Taasjärven kurssikeskuksessa inter-
naattiluonteiset opintopäivät, joilla käsitel-
täisiin henkilösuhdekysymyksiä, sosiaalista 
tietoutta käsitteleviä kysymyksiä ja psyko-
logis-psykiatrisia aiheita käsitteleviä kysy-
myksiä. Opintopäivien osanottajien asunnos-

ta, ruokailusta sekä kuljetuksesta aiheutu-
vien menojen suorittamista varten myönnet-
tiin 3 000 mk (26.10. 2984 §). 

Lastentarhat 

Viranhaltijat. Kaupunginhallitus valitsi 
30. pl:n lastentarhain tarkastajan virkaan 
Lastentarhaseminaari Ebeneserin rehtorin 
Siiri Vallin tavanomaisilla ehdoilla (31.3. 
958 §). Notaari Liisa Vasama ym. valittivat 
päätöksestä lääninhallitukseen, jolle kau-
punginhallitus 25.5. antoi pyydetyn selityk-
sen. Lääninhallitus hylkäsi 4.6. antamallaan 
päätöksellä valituksen (25.5. 1505 §, 22.6. 
1869 §). 

Lastentarhain lautakunnan sihteeri, oik. 
tiet.kand. Marja Kaarmo määrättiin virkaan 
kuuluvin palkkaeduin hoitamaan lastentar-
hain tarkastajan virkaa 1.3. lukien ja kauin-
taan 30.6. saakka (2.3. 662 §, 4.5. 1293 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti lastentarhain 
lautakunnan ottamaan lautakunnan 22.10. 
tekemässä esityksessä tarkoitettuihin päivä-
kodinopettajan, lastenhoitajan, lastentarha-
apulaisen ja neljään leikinohjaajan virkaan 
niitä haettavaksi julistamatta vastaavia teh-
täviä hoitaneet tp. viranhaltijat tavanmukai-
silla ehdoilla (16.11. 3187 §). 

Kaupunginhallitus päätti ottaa tutkitta-
vakseen lautakunnan 24.2. tekemän päätök-
sen varanot. Maija Räikän määräämisestä 
lautakunnan sihteerin viransijaiseksi ja sa-
malla oikaista päätöksen siten, että ko. sih-
teerille kuuluvia tehtäviä hoitamaan määrä-
tään 1.3. lukien toistaiseksi ja kauintaan 
31.3.1970 saakka varanot. Räikkä suostu-
muksensa mukaisesti 20. pl:n mukaisin palk-
kaeduin (2.3. 616 §). 

Kaupunginhallitus myönsi lautakunnan 
käytettäväksi 127 598 mk 40-tuntiseen työ-
viikkoon siirtymisen johdosta lisähenkilö-
kunnan palkkaamiseksi ajaksi 1.1.-31.5.1970, 
131 203 mk lautakunnan 23.6.1970 tekemän 
esityksen mukaisen lisähenkilökunnan palk-
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kaamiseksi ajaksi 24.8.-31.12.1970, 6 612 mk 
työsuhteisen henkilön palkkaamiseksi lasten-
tarhani toimistoon ajaksi 15.8.-31.12.1970 
hoitamaan lautakunnan sihteeriltä ja henkilö-
asioita hoitavalta apulaistarkastajalta siir-
rettäviä tehtäviä sekä 1 962 mk työsuhteisen 
henkilön palkkaamiseksi ajaksi 2.11.-31.12. 
1970 hoitamaan lastentarhain toimistossa 
esiintyviä toimistoapulaisen tehtäviä (12.1. 
111 §, 3.8. 2062, 2063 §, 9.11. 3107 §, 2.11. 
3053 §). 

Lastentarhain tarkast. Kaarina Axelsonille 
myönnettiin henkilökohtainen oikeus käyttää 
vuokra-autoa virka-ajoihin ajaksi 1.1.-28.2. 
1970 sekä lastentarhain toimistolle virasto-
kohtaisen vuokra-auton käyttöoikeus tois-
taiseksi, ja lastentarhain tarkast. Siiri Val-
lille sama oikeus 1.1.1971 lukien toistai-
seksi ja kauintaan siksi ajaksi, kun hän hoi-
taa nykyistä virkaansa, ei kuitenkaan pi-
temmäksi ajaksi kuin viideksi vuodeksi. 
Kontulan lastentarhalle myönnettiin vuokra-
auton käyttöoikeus mahdollisten lapsille ta-
pahtuvien tapaturmien varalta v:ksi 1971. 
Luvat myönnettiin kaupunginhallituksen v. 
1964 tekemän päätöksen mukaisin ehdoin 
(yjsto 4.3. 5527 §, 22.12. 7964, 7965 §). 

Valtionavut. Lastentarhain lautakunta oli 
anonut lastentarhain v:n 1968 nettomenoihin 
valtionapua 1/3 eli 2 976 087 mk. Sosiaali-
hallitus hyväksyi 31.5.1969 valtionavun lo-
pulliseksi määräksi 2 881 728 mk ja jätti 
hyväksymättä valtionapuun oikeuttaviksi 
kustannuksiksi mm. lastentarhain huoneis-
toille laskettuja vuokria 258 348 mk. Koska 
oli jäänyt näyttämättä, että sosiaalihallituk-
sen valtionapuun oikeuttaviksi kustannuk-
siksi hyväksymät vuokrat olisivat paikka-
kunnan vuokratasoa pienemmät, korkein 
hallinto-oikeus oli hylännyt valituksen ja jät-
tänyt valituksenalaisen päätöksen loppu-
tuloksen pysyväksi (16.3. 765 §). 

Yleisjaosto kehotti asiamiestoimistoa ha-
kemaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta 
muutosta sosiaalihallituksen päätökseen, joka 
koski lastentarhojen v:n 1969 vuokramenoi-

hin saatavaa valtionapua (yjsto 22.7. 6732 

Toimiluvan myöntäminen vanhoille lasten-
tarhoille, -seimille ja koululasten päiväkodeille. 
Sosiaaliministeriö kehotti kaupunginhalli-
tusta v:n 1968 kuluessa lähettämään minis-
teriön vahvistettavaksi kaikkien niiden las-
ten päivähoitolaitosten piirustukset, joita ei 
aikaisemmin ollut vahvistettu. Myös päivä-
hoitolaitosten muutostyöt oli lähetettävä 
vahvistettaviksi. Kaupunginhallitus lähetti 
16. ja 30.12.1968 sosiaalihallitukselle 79 pii-
rustukset, jolloin eräiden vierekkäin toimi-
vien laitosten huoneistoista oli laadittu yksi 
piirustus. Vanhoissa rakennuksissa sijaitse-
vien huoneistojen osalta ei ollut mahdollista 
suorittaa sanottavia muutostöitä ja nykyisten 
ohjenormien noudattaminen näiden huoneis-
tojen osalta johtaisi useiden päivähoitolaitos-
ten lopettamiseen, mitä toimenpidettä lasten 
päivähoitopaikkojen riittämättömyyden ta-
kia olisi pyrittävä kaikin tavoin välttämään. 
Sosiaalihallitus palautti 25.2.1970 piirustuk-
set tarkastettuina. Samalla sosiaalihallitus 
oli ilmoittanut, että koska päivähoitolai-
tokset sijaitsivat sellaisissa rakennuksissa ja 
huoneistoissa, jotka eivät kaikilta osin vas-
tanneet nykyisiä ko. laitoksille asetettavia 
vähimmäisvaatimuksia, se ei ollut voinut 
vahvistaa piirustuksia. Piirustusasiakirjat oli-
vat myös olleet epätäydelliset, koska niistä 
mm. oli puuttunut terveydenhoitolautakun-
nan lausunto. Lastentarhain lautakunnan 
suorittaman päivähoitolaitostensa jatkuvan 
huolenpidon ja valvonnan huomioon ottaen 
sosiaalihallitus oli kuitenkin myöntänyt 81 
päivähoitolaitokselle toimiluvan ja vahvista-
nut niiden hoitopaikkaluvut sekä antanut 
lautakunnalle oikeuden muuttaa paikkalu-
kuja siten, että toiminta saadaan joustavam-
maksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Sosiaali-
hallituksen kirjelmä merkittiin tiedoksi ja 
lähetettiin lastentarhain lautakunnalle huo-
mautusten osalta toimenpiteisiin ryhtymistä 
varten yhteistoiminnassa kiinteistöviraston 
ja rakennusviraston kanssa (9.3. 731 §). 
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Lastentarhat. Kaupunginhallitus kehotti 
v. 1967 kiinteistölautakuntaa mm. 

a) ryhtymään toimenpiteisiin 250-300 m2 

käsittävän huoneiston hankkimiseksi mikäli 
mahdollista Kirstinkadun -Alppikadun tie-
noilta luovutettavaksi lastentarha Kalevan 
käyttöön 1.9.1967 mennessä ja, jos se ei olisi 
mahdollista, 

b) tutkimaan mahdollisuuksia n. 180 m2:n 
suuruisen huoneiston hankkimiseksi Kallion 
alueelta Tukholman päiväkodin ns. ei-koulu-
kypsien lasten osastoa varten. Kiinteistövi-
raston ilmoituksen mukaan oli lastentarha 
Kaleva siirretty toistaiseksi Tukholman päi-
väkodin huonetiloihin (Siltasaarenkatu 13) ja 
Tukholman päiväkodille oli saatu tilat tontil-
la Keinutie 13 sijaitsevista entisistä viipale-
koulurakennuksista. Lastentarha Kaleva oli 
toiminut 2-osastoisena Tukholman päiväko-
din koululasten osaston huoneistossa. Syk-
syllä 1969 jäi lastentarhaan sijoittamatta 10 
lasta ja Oulunkylässä, jonne Kalevan kol-
mas osasto oli siirretty, jäi sijoittamatta 47 
hakijaa. Sosiaalihallitus oli myöntänyt las-
tentarha Kalevalle toimiluvan ja vahvistanut 
sen hoitopaikkaluvuksi 50. Kiinteistöviraston 
em. toimenpiteet merkittiin tiedoksi (6.4. 
1017 §). 

Huoneiston vuokraaminen perustettavaa 
Vuosaaren ruotsinkielistä lastentarhaa var-
ten, ks. kiinteistöjä koskevat asiat. 

Jakomäen lastentarhaan ja -seimeen han-
kittavaa astianpesukonetta varten myönnet-
tiin 4 000 mk (26.1. 279 §). 

Vanhaisten (Kannelkujan) lastentarhan ja 
-seimen perustamiskustannuksia varten kau-
punginhallitus myönsi 44 000 mk (26.1. 280§). 

Lastentarhain lautakunta oli tehnyt esi-
tyksen Kontulan lastentarhatoiminnan lisää-
misestä. Kaupunginhallitus päätti 

1) määrätä tontilla Naapuritie 5 olevat, 
kansakoulujen käytöstä vapautuvat kaksi 
puukoulurakennusta lastentarhain lautakun-
nan käyttöön 1.4.1970 lukien toistaiseksi, 

2) kehottaa kiinteistölautakuntaa viipy-
mättä ryhtymään toimenpiteisiin poikkeus-

luvan anomiseksi sisäasiainministeriöltä näi-
den rakennusten pysyttämiseen nykyisellä 
paikallaan edelleenkin enintään 5 v:n ajan, 

3) kehottaa yleisten töiden lautakuntaa 
kiireellisesti tekemään yksityiskohtaisen esi-
tyksen em. koulurakennuksissa välttämättö-
miksi osoittautuvista muutostöistä kustan-
nusarvioineen ja esittämään suunnitelman 
samoin kuin rakennuksia koskevat piirus-
tukset kaupunginhallitukselle niiden toimit-
tamiseksi edelleen sosiaalihallituksen vahvis-
tettaviksi ja 

4) kehottaa yleisten töiden lautakuntaa 
kiireellisesti yhteistoiminnassa suomenkielis-
ten kansakoulujen johtokunnan kanssa ryh-
tymään toimenpiteisiin uuden kevytraken-
teisen puukoulun hankkimiseksi sekä Kona-
lan että Siltamäen alueille siten, että ne ovat 
käyttövalmiina ensi syyslukukauden alkuun 
mennessä (23.3. 900 §). 

Sisäasiainministeriö oli 25.8. ilmoittanut 
suostuneensa siihen, että em. rakennuksia 
varten saatiin antaa rakennuslupa tai muut-
taa rakennuslupaa niin, että se on voimassa 
24.4.1975 saakka. Kaupunginhallitus kehotti 
kiinteistölautakuntaa ryhtymään toimenpi-
teisiin rakennusluvan jatkamiseksi 24.4.1975 
saakka ministeriön päätöksessä mainitulla 
tavalla (7.9. 2484 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi sittemmin 
tontilla Naapurintie 5 sijaitsevien lastentar-
hain lautakunnan käyttöön määrättyjen 
puukoulurakennusten 23.6. päivätyt talo-
rakennusosaston laatimat muutospiirustuk-
set n:o 1 - 3 ja sosiaalihallitus vahvisti 4.11. 
pääpiirustukset ja hoitopaikkaluvun 75:ksi. 
Lastentarhatiloiksi kunnostettavien puura-
kennusten muutostöitä varten myönnettiin 
32 700 mk. Työt olisi pyrittävä saamaan val-
miiksi 31.12.1970 mennessä (12.10. 2834 §, 
23.11. 3266 §). 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 4.3. talo-
rakennusosaston laatimat Kontula 2. lasten-
tarha- ja -seimirakennuksen luonnospiirus-
tukset, jotka lähetettiin sosiaalihallituksen 
hyväksyttäviksi. Merkittiin, että sosiaalihal-
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litus oli 9.4. palauttanut ko. luonnospiirus-
tukset ilmoituksin, että niiden pohjalta voi-
tiin eräin muutoksin ryhtyä laatimaan pää-
piirustuksia. Kaupunginhallitus kehotti 
yleisten töiden lautakuntaa pääpiirustuksia 
laadituttaessaan ottamaan huomioon so-
siaalihallituksen tekemät huomautukset, ta-
lonmiehen asunnon osalta tehtyä huomautus-
ta lukuun ottamatta sekä muissa suhteissa 
kiinnittämään erityistä huomiota rakennus-
kustannusten alentamiseen. Kaupunginhal-
litus hyväksyi 31.10.1969 ja 10.3.1970 päivä-
tyt pääpiirustukset n:o 1, 2-6 ja sosiaalihal-
litus palautti 2.9. piirustukset asianmukai-
sesti vahvistettuina. Laitoksen hoitopaikka-
luvuksi oli samalla vahvistettu lastentarhan 
osalta 100 ja lastenseimen osalta 30 (20.4. 
1156 §, 29.6. 1978 §, 14.9. 2544 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi 16.3. Koti-
kallion lastentarhan ja koululasten päiväko-
din 25.11.1969 sekä 12.1. ja 6.2.1970 päivätyt 
pääpiirustukset nro 1-9. Sosiaalihallitus pa-
lautti piirustukset 26.3. asianmukaisesti vah-
vistettuina. Samalla sosiaalihallitus vahvisti 
lastentarhan huonetilat kahta 25 lapsen ko-
kopäiväosastoa ja kahta 25 lapsen puolipäivä-
osastoa varten seka tarkkailulastentarhan 25 
lapselle. Koululasten päiväkodin huonetilat 
oli vahvistettu 2-osastoiseksi yhteensä 50 
lasta varten (16.3. 812 §, 13.4. 1086 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi arkkit. Toivo 
Korhosen laatimat seuraavat pääpiirustuksetr 

1) Kiinteistö Oy Metsäpurontie 12:n (ra-
kennus n:o 2) 1.4.1970 päivätyt pääpiirus-
tukset n:o 1, 9 ja 11-17 rakennukseen sijoi-
tettavan päivähoitolaitoksen osalta sekä 

2) Kiinteistö Oy Metsäpurontie 13:n (ra-
kennus n:o 3) 1.4.1970 päivätyt pääpiirustuk-
set n:o 1, 17a, 17b, 19b, 20-23 ja 25-27 ra-
kennukseen sijoitettavan lastenseimen osalta. 
Sosiaalihallitus oli 15.9. ilmoittanut vahvis-
taneensa kiinteistöön Metsäpurontie 12 suun-
nitellun lasten päivähoitolaitoksen pääpiirus-
tukset ja vahvistanut hoitopaikkaluvuiksi 
lastentarhan osalta 50 ja lastenseimen osalta 
15. Samaten oli 7.8. vahvistettu kiinteistöön 

Metsäpurontie 13 suunnitellun lastenseimen 
pääpiirustukset ja hoitopaikkaluku 30:ksi 
(29.6. 1972 §, 17.8. 2222 §, 28.9. 2685 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä talo-
rakennusosaston laatimat, 17.11. ja 17.12. 
1969 päivätyt Pihlajamäen II lastentalon 
luonnospiirustukset n:o 1 - 4 (4.5. 1291 §). 

Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin si-
sällyttämään komitean 2.12.1969 kaupungin-
hallitukselle antaman lausunnon mukaisesti 
Pihlajisto I -rakennusohjelmaan huonetilo-
jen rakentaminen 50 lapsen lastentarhaa ja 
30 lapsen lastenseimeä varten ja vastaavasti 
Pihlajisto II -rakennusohjelmaan huonetilat 
50 lapsen lastentarhaa ja 15 lapsen lasten-
seimeä varten siten, että huonetiloja suun-
niteltaessa ohjeena pidetään esitettyjä alus-
tavia huonetilaohjelmia pyrkien niiden to-
teuttamisessa mahdollisimman taloudelli-
seen ja tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun. 
Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin harkit-
semaan yhteisen tiedotustilaisuuden järjes-
tämistä lastentarhain lautakunnan ja asunto-
tuotantokomitean jäsenille suunnitelmien ol-
lessa luonnospiirustusvaiheessa ja kaupunki-
suunnitteluvirastoa tutkimaan mahdollisuuk-
sia leikkikenttäalueen muodostamiseksi Pih-
lajiston alueelle ns. valvottua leikkikenttä-
toimintaa varten (9.2. 429 §). Kaupunginhal-
litus hyväksyi sittemmin arkkitehtien Esko 
Hyvärisen ja Reima Harlon laatimat Pihla-
jisto I:n lastentalon 10.1., 10.6. ja 12.6.1970 
päivätyt luonnospiirustukset sekä 9.10.1970 
päivätyt pääpiirustukset n:o 1 ja 18—27, jot-
ka lähetettiin sosiaalihallituksen vahvistetta-
viksi (9.11. 3106 §, 14.12. 3520 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Santahami-
nan lastentarharakennuksen 14.4. päivätyt 
ja 23.5.1970 täydennetyt pääpiirustukset 
n:o 1-4, jotka sosiaalihallitus oli 31.7. il-
moittanut vahvistaneensa. Samalla oli las-
tentarhan hoitopaikkaluvuksi vahvistettu 
50 (29.6. 1980 §, 17.8. 2221 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Arkkitehtuu-
ritoimisto Pentti Ahola ja kumpp. laatimat 
30.3., 8.4., 12.6. ja 16.6.1970 päivätyt Silta-
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mäen lastentarha- ja -seimitilojen luonnos-
piirustukset sekä 21.9. ja 25.9.1970 päivätyt 
pääpiirustukset n:o 1-3, jotka lähetettiin 
sosiaalihallituksen vahvistettaviksi (5.10. 
2773 §, 16.11. 3188 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Tapanilan las-
tentarha- ja -seimirakennuksen 20.4. 1970 
päivätyt pääpiirustukset n:o 1-8, jotka so-
siaalihallitus oli 3.7. ilmoittanut vahvista-
neensa. Laitoksen hoitopaikkaluvuksi oli 
lastentarhan osalta vahvistettu 100 ja las-
tenseimen osalta 30 (1.6. 1603 §, 9.2. 430 §, 
3.8. 2061 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi lastentarhain 
lautakunnan esityksen Tapaninvainion las-
tentarha- ja -seimirakennuksen huonetila-
ohjelman alustavaksi ohjeeksi korttelin n:o 
39049 tontille nro 2 suunnitellun vanhusten 
asuintalon lisäksi rakennettavan lasten päi-
vähoitolaitoksen luonnospiirustusten laati-
mista varten siten, että suunnittelussa nou-
datetaan kaupunginhallituksen 17.2.1969 hy-
väksymiä periaatteita ja lasten päivähoito-
laitosten suunnittelua koskevassa neuvotte-
lussa 29.1.1970 esitettyjä tavoitteita. Kau-
punginhallitus hyväksyi 28.12. talorakennus-
osaston laatimat, 12.10.1970 päivätyt Ta-
paninvainion lastentalon luonnospiirustukset 
sekä kehotti yleisten töiden lautakuntaa pää-
piirustuksia laadittaessa ottamaan huomioon 
lastentarhain lautakunnan 12.11. antamassa 
lausunnossa tarkoitetut muutokset (23.2. 
601 §, 28.12. 3668 §). 

Samaten kaupunginhallitus hyväksyi lau-
takunnan esityksen Leppäsuon lasten päivä-
hoitolaitoksen huonetilaohjelman alustavaksi 
ohjeeksi luonnospiirustusten laatimista var-
ten em. periaatteiden mukaisesti (5.10. 
2774, 2775 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi talorakennus-
osaston laatimat Veräjämäen lastentarha- ja 
-seimirakennuksen 4.6.1970 päivätyt pää-
piirustukset n:o 1-7, jotka sosiaalihallitus il-
moitti 24.9. vahvistaneensa. Laitoksen hoito-
paikkaluvuksi oli samalla vahvistettu las-

tentarhan osalta 100 ja lastenseimen osalta 
30 (7.9. 2481 §, 12.10. 2830 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Vuosaaren 
lastentarha- ja-seimirakennuksen 15. 10.1970 
päivätyt pääpiirustukset n:o 1-7. Sosiaali-
hallitus ilmoitti 3.7. vahvistaneensa ko. pii-
rustukset sekä samalla laitoksen hoitopaik-
kaluvuksi lastentarhan osalta 100 ja lasten-
seimen osalta 45 (1.6. 1604 §, 3.8. 2060 §). 

Asuntotuotantokomiteaa kehotettiin si-
sällyttämään Pohjois-Haagan asuntotuotan-
to-ohjelmaansa, mikäli mahdollista, n. 600 
m2:n suuruiset huonetilat lastentarha- ja 
-seimitoimintaa varten siten, että täten pe-
rustettavaa päivähoitolaitosta varten varat-
taisiin riittävän suuri leikkipiha. Lasten-
tarhain lautakuntaa kehotettiin kiireellisesti 
laatimaan yksilöity suunnitelma laitoksen 
osastojaon ja huonetilojen samoin kuin pe-
rustamis- ja ylläpitokustannusten osalta ja 
ensitilassa esittämään se kaupunginhallituk-
selle. Muilta osin lastentarhain lautakunnan 
esitys päätettiin ottaa käsiteltäväksi Hel-
singin Hakan kanssa käytävien neuvottelujen 
yhteydessä. Kaupunginhallitus hyväksyi 
29.6. lautakunnan esityksen Pohjois-Haagan 
päivähoitolaitoksen huonetilaohjelman alus-
tavaksi ohjeeksi luonnospiirustusten laati-
mista varten em. periaatteita noudattaen 
(12.1. 113 §, 29.6. 1979 §, 28.9. 2682, 2683 §). 

Vuokra-arvion korkeuden ja hoitopaikko-
jen vähenemisen johdosta kaupunginhallitus 
päätti ilmoittaa Mannerheimin Lastensuoje-
luliitolle peruuttavansa 29.12.1969 tekemänsä 
varauksen huonetilojen vuokraamisesta Töö-
löön rakennettavan Terveyskeskustalon yh-
teyteen suunnitellusta siipirakennuksesta las-
tenseimitarkoituksia varten (29.6. 1976 §). 

Ohjatun perhepäivähoidon kokeilu. Kaupun-
ginhallitus asetti v. 1969 komitean laatimaan 
luotettavan selvityksen lasten päivähoidon 
nykyisestä tarpeesta ym. Ohjattua perhepäi-
vähoitoa olisi komitean mielestä kokeiltava 
yhden vuoden ajan, minä aikana kehityskel-
poisia hoitokoteja voitaisiin tukea ja opas-
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taa erilaisissa perhepäivähoitoa koskevissa 
asioissa. Kodeista olisi myös pyrittävä ai-
kaansaamaan täydellinen kortisto, jonka 
avulla niitä voitaisiin välittää tarvitseville. 
Kokeilu olisi toimeenpantava terveydenhoi-
toviraston ja lastentarhain toimiston toimes-
ta siten, että terveydenhoitovirasto suorit-
taisi kokeilun Kirstinkadun II neuvolapiirin 
alueella, jolloin tehtävään valittu terveyssi-
sar tekisi sekä ensikäynnin että tarvittavat 
jatkokäynnit kodeissa (keskimäärin 4 käyn-
tiä hoitokotia kohden). Lastentarhain toi-
miston toimesta suoritettaisiin kokeilu Kon-
tulan alueella. Esityksestä annettujen lau-
suntojen jälkeen kaupunginhallitus päätti 
oikeuttaa lasten perhepäivähoitokomitean 
järjestämään terveydenhoitoviraston ja las-
tentarhain toimiston myötävaikutuksella las-
ten perhepäivähoitokokeilun järjestelytoimis-
ton 12.1.1970 päivätyn lausunnon ja komi-
tean 5.2.1970 päivätyn esityksen mukaises-
ti. Kokeilusta aiheutuvia kustannuksia var-
ten kaupunginhallitus myönsi enintään 
44 000 mk (16.2. 478 §). 

Lastentarhain lautakunta oli ehdottanut, 
että Etelä-Haagan alueen päivähoitotilan-
teen helpottamiseksi alueella aloitettaisiin 
perhepäiväkotikokeilu. Etelä-Haagassa oli 
n. 2 300 alle kouluikäistä lasta ja alueella 
toimi ainoastaan yksi kaupungin ylläpitämä 
lastentarha, jossa oli yksi kokopäiväosasto 
ja kolme puolipäiväosastoa. Kaupunginhalli-
tus oikeutti lasten päivähoitokomitean jär-
jestämään järjestelytoimiston ja terveyden-
hoitoviraston myötävaikutuksella lasten per-
hepäivähoitokokeilun aikana 1.9.1970-31.3. 
1971 järjestelytoimiston 15.9.1970 tekemän 
esityksen mukaisesti. Kokeilusta aiheutuvia 
kustannuksia varten myönnettiin 2 100 mk 
sekä lisäksi 1 900 mk ohjattua perhepäivä-
hoitokokeilua koskevien julkaisujen paina-
tuskustannuksia ja kahden perhepäivähoi-
tajakurssin luentopalkkioita varten (21.9. 
2617 §, 21.12. 3589 §). 

Lasten päivähoitokomitea oli 16.2.1970 
pyytänyt järjestelytoimistoa suorittamaan 

lasten päivähoitoa koskevan peruskartoituk-
sen, jossa selviteltäisiin päivähoidon nykyi-
nen tilanne ja tarve sekä siihen vaikuttavat 
tekijät. Tilastoneuvottelukunta oli jo 20.10. 
1967 antamassaan lausunnossa katsonut 
tutkimuksen suorittamisen tarpeelliseksi. 
Kaupunginhallitus päätti myöntää järjeste-
lytoimiston käytettäväksi 108 350 mk toi-
miston 20.2.1970 tekemässä esityksessä tar-
koitetun, lasten päivähoitoa käsittelevän 
em. tutkimuksen suorittamista varten yh-
teistoiminnassa tilastotoimiston, lastentar-
hain toimiston ja lasten päivähoitokomitean 
kanssa (9.3. 732 §). 

Avustukset. Kaupunginhallitus myönsi 
12 637 mk lisäavustuksen maksamista varten 
Barnavärdsföreningen i Finland -nimisen 
yhdistyksen ylläpitämän kolmen lastensei-
men ja yhden lastentarhan henkilökunnan 
palkkojen korottamisesta kertomusvuonna 
aiheutuvien lisämenojen suorittamista var-
ten (12.10. 2799 §). 

Töölön Lastenseimi Yhdistyksen ylläpitä-
män lastenseimen henkilökunnan palkkojen 
korottamisesta aiheutuneita kuluja varten 
kaupunginhallitus myönsi 5 988 mk:n lisä-
avustuksen (21.9. 2616 §). 

Opiskelijoiden Lastenhoitosäätiön ylläpi-
tämän Opiskelijoiden Lastentarha Domuksen 
kertomusvuoden toimintaa varten kaupun-
ginhallitus myönsi 8 100 mk:n avustuksen 
(25.5. 1468 §, 28.12. 3669 §). 

Kaupunginhallitus päätti myöntää las-
tentarhain lautakunnan käytettäväksi 4 265 
mk lisäavustuksen myöntämiseksi Suomen 
Puheopiston Kannatusyhdistyksen ylläpitä-
män lastentarhan henkilökunnan palkkojen 
korottamisesta kertomusvuonna aiheutunei-
den lisämenojen suorittamista varten (12.10. 
2800 §). 

Muut sosiaaliset tehtävät 

Työllisyystoimi. Kaupunginhallitus päätti 
1) hyväksyä työllisyyskomitean esityksen 

liitteissä n:o 2 ja 3 mainitut työt suorit ett a-
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viksi kertomusvuonna työllisyyslainsäädän-
nön edellyttämän työhönsijoitusosuuden 
täyttämiseksi työllisyystilanteen vaatimus-
ten mukaisesti ja asianomaisten tekemistä 
eri esityksistä sekä 

2) kehottaa virastoja ja laitoksia erilaisia 
kertomusvuoden talousarvioon merkittyjä 
maa-, vesirakennus-, uudis- ja perusparan-
nus- sekä korjaustöitä suunniteltaessa ja to-
teutettaessa ajoittamaan työt mahdollisuuk-
sien mukaan työllisyyden kausivaihtelut 
huomioon ottaen (20.4. 1128 §). 

Helsingin työvoimapiiri oli maininnut, että 
Helsingin seudun työvoimatarpeen tyydyt-
täminen vaatii kiireellistä työvoiman majoi-
tusmahdollisuuksien lisäämistä. Maan kai-
kista työnvälitykseen 31.3. ilmoitetuista 
avoimista työpaikoista oli yli 40 % eli n. 
4 500 paikkaa Helsingin työvoimapiirissä ja 
näistä Helsingissä yli 3 000. Kertomusvuoden 
alussa suoritetun arvion mukaan tarvittaisiin 
Helsingissä vastaanottoasuntoja n. 1 500. 
Työvoimapiiri oli pyytänyt kaupunkia kii-
reellisesti selvittämään mahdollisuudet n. 
2 ha:n suuruisen alueen osoittamiseksi vähin-
tään 5 v:ksi lähinnä kaupungin pohjois- tai 
itäosista työvoimahallinnon käyttöön ko. 
maj oitustarkoitukseen. Kiinteistölautakunta 
totesi, ettei kaupungilla ollut osoittaa tar-
koitukseen soveltuvia alueita vesi- ja viemä-
riverkon varrelta. Koska asian hoitaminen 
kuitenkin olisi tarpeellinen ja ensisijaisesti 
valtion velvollisuuksiin kuuluva, esitti lauta-
kunta, että työvoimapiiri tutkituttaisi mitä 
mahdollisuuksia olisi valtion Helsingissä 
omistamien, vesi- ja viemäriverkon varrella 
olevien alueiden luovuttamiseen tähän tarkoi-
tukseen. Lautakunta oli ehdottanut Viikin 
tilan aluetta Herttoniemen radan eteläpuo-
lella sekä Malminkartanon maita Vihdintien 
ja Vanhan Nurmijärventien kohdalla ja Ta-
panilassa Malmin lentokentän pohjoispuolella 
olevia Tallitiehen rajoittuvia alueita. Vs. 
kiinteistöjohtaja totesi, että mikäli valtio 
ei voisi osoittaa tarkoitukseen soveltuvaa 
paikkaa, olisi asia otettava kaupungin ta-

holla uudelleen harkittavaksi. Majoitusjär-
jestelmää ei kuitenkaan Helsingin alueella 
tulisi soveltaa rakennustyö voimaan nähden. 
Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin 
työvoimapiirille kiinteistölautakunnan ja esit-
telijän ehdotuksen mukaisen selvityksen ma-
joitusalueen varaamismahdollisuuksista (29.6. 
1942 §). 

Helsingin työvoimapiirin esittämät laskut 
27.1.1970 määrältään 3 467 mk ja 20.7.1970 
määrältään 6 812 mk päätettiin suorittaa 
lääninhallituksen postisiirtotilille (9.2. 401 §, 
3.8. 2032 §). 

Kasvatusneuvolat. Kiinteistövirastoa keho-
tettiin osoittamaan terveydenhoitolautakun-
nan käyttöön yleistä kasvatusneuvolaa var-
ten sen nykyisen huoneiston lisäksi talosta 
Toinen linja 14-16 lastentarha Vanamon 
käytöstä vapautunut, n. 244 m2:n suuruiset 
huonetilat vahvistettujen perusteiden mu-
kaisesta tilitysvuokrasta (30.11. 3375 §). 

Sosiaalihallitukselta päätettiin anoa, että 
määräaikaa kaupungin kasvatusneuvolatoi-
mintaa koskevien ohjesääntöjen lähettämi-
seen sosiaalihallituksen vahvistettaviksi pi-
dennettäisiin 31.12.1971 saakka sekä että 
kaupungin yleisen kasvatusneuvolan, suo-
menkielisten kansakoulujen kasvatusneuvo-
lan, ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatus-
neuvolan ja sosiaalilääkärin toimiston kasva-
tusneuvolan valtionavut maksatettaisiin ai-
kanaan ohjesääntöjen vahvistamisesta riip-
pumatta (14.12. 3526 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kasvatus-
neuvolan eräille koulupsykologeille myönnet-
tiin lupa käyttää virkahuoneitaan aikana 
15.4.-31.8.1970 yksityisesti suorittamiensa 
kansakouluun alaikäisinä pyrkiviä lapsia 
koskevien tutkimusten yhteydessä. Lupa 
myönnettiin tavanmukaisilla ehdoilla (yjsto 
1.4. 5728 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatusneu-
vola päätettiin aikanaan sijoittaa Kruunun-
haan kansakouluun sen jälkeen, kun kansa-
koulujen silmä- ja korvapoliklinikka ovat siir-
retyt Vallilaan rakennettavaan virastotaloon. 
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2. Kaupunginhallitus 

Rakennusvirastoa kehotettiin tekemään esi-
tys määrärahan myöntämisestä tarvittavia 
muutostöitä varten (26.10. 2987 §). 

Oikeusaputoimisto. Oikeusministeriö oli 
pyytänyt holhouslautakuntaa ja oikeusapu-
lautakuntaa antamaan 20.1.1970 mennessä 
ministeriölle lausunnon yhteisraastuvanoi-
keuden tekemästä esityksestä, joka koski 
avioliittolain ja sen voimaanpanosta annetun 
lain soveltamisesta annetun asetuksen 37 §:n 
muuttamista siten, et tä tuomioistuimen on, 
j os puolisoilla on alaikäisiä lapsia, asumuseroa 
tai avioliiton purkamista koskevan asian 
käsittelyä varten hankit tava holhouslauta-
kunnan ja lastensuojeluasioita käsittelevän 
kunnallisen viranomaisen lausunto vain sil-
loin, kun ei ole ilmeistä, kenelle lasten huolto 
on näiden etua silmälläpitäen uskottava. 
Kaupunginhallitus päätt i lähettää minis-
teriölle holhouslautakunnan ja oikeusapu-
toimiston lausunnot sekä lyhennysotteen 
huoltolautakunnan ja lastensuojelulautakun-
nan nuorisokomitean ehdotuksista antamista 
lausunnoista ilmoittaen yhtyvänsä niihin. 
Samalla kaupunginhallitus päätt i esittää, 
että ministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin ko. 
pykälän muuttamiseksi annettujen lausunto-
jen mukaiseksi. Merkittiin tiedoksi, että ko. 
pykälä oli muutet tu esitetyllä tavalla (26.1. 
283 §, 20.4. 1152 §). 

Kaupunginhallitus päätti pyytää Kau-
punkiliittoa tekemään oikeusministeriölle oi-
keusapulautakunnan 10.11. lähettämässä kir-
jeessä tarkoitetun esityksen, joka koski 
Ruotsin oikeusapulain uudistamissuunnitel-
man aiheuttamia toimenpiteitä. Kyseessä 
oli mm. maksuttoman oikeusavun epääminen 
Ruotsissa asuvilta suomalaisilta (30.11. 
3364 §). 

Muuttaen v. 1969 tekemäänsä päätöstä 
kaupunginhallitus oikeutti oikeusaputoimis-
ton 1.1.1971 lukien suorittamaan raastuvan-
oikeuden ja maistraatin kaupunginpalveli-
joille, jotka toimivat haastemiehinä niissä 
oikeusaputoimiston jutuissa, joissa on myön-
net ty maksuton oikeudenkäynti, kussakin 
jutussa 3 mk:n suuruisen korvauksen siitä, 
että ao. kaupunginpalvelija ilmoittaa puhe-
limitse oikeusaputoimistoon jutun esille tu-
losta istuntopäivänä ja tuo toimistoon jutun 
pöytäkirjan (14.12. 3521 §). 

Kaupunginhallitus päätti ot taa tutkit ta-
vakseen oikeusapulautakunnan 23.12.1969 
tekemän päätöksen yleisön vastaanottoa kos-
kevan kuulutuksen julkaisemisesta ja samalla 
hyväksyä sen täytäntöönpantavaksi sillä 
ehdolla, et tä kuulutus julkaistaan lautakun-
nan päättämien lehtien lisäksi myös lehdissä 
»Polttopiste» ja »Suomen Uutiset» (5.1. 14 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulu toi mi 

Koulujärjestelmän toimeenpanoalueita kos-
keva ehdotus. Uudenmaan lääninhallitus oli 
lähettänyt koulujärjestelmän perusteista an-
netun lain 15 §:ssä tarkoitettuihin alueelli-
siin toimeenpanosuunnitelmiin liittyvän, kou-
luhallituksen laatiman toimeenpanoalueiden 
alustavan ehdotuksen liitteineen kaupungille 
lausuntoa varten, joka oli annettava 20.9. 
1970 mennessä. Peruskoulu-uudistuksen 

alueellisen toimeenpanon perusteet on sää-
detty em. pykälän 1 ja 2 momissa. Alueellis-
ten toimeenpanosuunnitelmien valmistami-
nen oli jaettu kahteen vaiheeseen siten, et tä 
ensin valmistetaan sekä vahvistetaan ehdotus 
toimeenpanoalueista ja tämän jälkeen varsi-
naiset toimeenpanosuunnitelmat. Toimeen-
panoalueita muodostettaessa ovat toisen as-
teen koulujen vaikutusalueet olleet lähtö-
kohtana. Peruskoulun yläasteen piirin muo-
dostaminen oli suoritettu koulujärjestelmä-
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