
14. Huoltolautakunta 

Kokoonpano 

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

Jaostot ja huoltolaitosten johtokunnat. So-
siaaliohjesäännön mukaisesti huoltolautakun-
ta asetti kertomusvuodeksi 14 jaostoa: 
hallintojaoston, omaisuus- ja holhousjaos-
ton, 10 huoltojaostoa, päihdyttävien ainei-
den väärinkäyttäjien ja irtolaishuolto (PAVI) 
jaoston sekä työhuoltojaoston. 

Päätökset 

Tärkeimmistä päätöksistä mainittakoon: 
Yksityisten vanhainkotien tukeminen. Ta-

lousarvioon huoltolautakunnan käytettäväksi 
merkitystä ao. määrärahasta huoltolauta-
kunta jakoi avustuksina kaikkiaan 4-7 van-
hain- tai hoivakodin ja 12 asuntolatyyppisen 
vanhustenkodin ylläpitomenoihin helsinki-
läisten vanhusten hoitopäivien osalta 
1 185 280 mk. Näissä yksityisissä vanhain- ja 
hoivakodeissa oli yhteensä 1 808 hoitopaik-
kaa ja vanhustenasuntoloissa yhteensä 349 
paikkaa eli kaikissa yhteensä 2 157 paik-
kaa. Niissä hoidettujen helsinkiläisten van-
husten hoitopäiväluku v. 1969 oli vanhain-
ja hoivakotien osalta yhteensä 565 209 
ja vanhustenasuntoloiden osalta yhteensä 
103 549 eli kaikkiaan 668 758. Avustukset 

myönnettiin näiden hoitopäivien perusteella 
(11.5. 154 §, 18.8. 233 §). 

Äiti- ja lapsikotien tukeminen. Huoltolau-
takunnan talousarvioon merkitystä ao. mää-
rärahasta lautakunta jakoi avustuksina 3:lie 
Helsingissä toimivalle ja helsinkiläisten tar-
vetta palvelevalle äiti- ja lapsikodille yh-
teensä 49 975 mk (11.5. 155 §). 

Vanhusten virkistystoiminnan tukeminen. 
Talousarvioon huoltolautakunnan käytettä-
väksi merkitystä ao. määrärahasta jaettiin 
avustuksina 38:lle vanhusten lomanvietto- ja 
kesävirkistystoimintaa harjoittavalle järjes-
tölle yhteensä 24 842 mk (25.5. 182 §). 

Yksityisten kotiaputoimistojen tukeminen. 
Huoltolautakunnan talousarvioon merkitystä 
ao. määrärahasta jaettiin avustuksina Koti-
apukeskukselle 280 000 mk (16.1. 18 §, 9.2. 
50 §). 

Invalidijärjestojen tukeminen. Samoin lau-
takunta jakoi avustuksina kaikkiaan 17 inva-
lidijärjestolle 328 200 mk helsinkiläisten inva-
lidien omatoimisuuden ja itse-elatuskykyi-
syyden edistämiseen tähtäävään toimintaan 
käytettäväksi (15.6. 196 §). 

Vapaaehtoista alkoholistihuoltotyötä harjoit-
tavien järjestöjen tukemiseen varatuista mää-
rärahoista huoltolautakunta jakoi avustuk-
sina 8 järjestölle yhteensä 45 000 mk (11.5. 
157 §) sekä A-klinikkasäätiölle 100 000 mk 
(9.2. 40 §, 15.6. 197, 198 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: vanhus-
ten väliaikaisen asumistukijärjestelmän 
muuttaminen (16.1. 23 §, 23.3. 103 §, 13.4. 
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129 §, 25.5. 175 §); mustalaisten hätäasunto-
jen hallinnan järjestäminen (16.1. 25 §, 9.2. 
37 §); vanhusten virkistystoiminnan järjes-
tämistä koskevat toimenpiteet (2.3. 71 §, 
26.10. 341 §); naisten ensisuoja- ja hoitokoti-
toimintaa koskevien avustusehtojen vahvis-
taminen (11.5. 149 §); Lauttasaarenkadun 
ensisuojaa koskevan sopimuksen voimassa-
olon jatkaminen (11.5. 151 §); talossa Ensi 
linja 11 - Alppikatu 1 sijaitsevan Pelastus-
armeijan suojakotia koskevan sopimuksen 
voimassaolon jatkaminen (11.5. 152 §); lai-
toshoidossa olevien eläkkeensaajien käyttö-
varat ja kotihuollossa olevien huoltoavunsaa-
jien etuoikeutettu tulo (5.10. 295 §, 7.12. 
402 §); kunnalliset opintoavustukset ja val-
tion opintotukijärjestelmän laajentaminen 
(5.10. 317 §); perhekohtaisten perusavustus-
ten ja kotihuollossa olevien huoltoavunsaa-
jien etuoikeutetun tulon tarkistaminen (7.12. 
404 §); Suoja-Pirtti -yhdistyksen lisä-
avustusanomus Sillanpirtin hoitokodin toi-
minnan käynnistämistä varten (7.12. 406 §) 
sekä toipilasrahojen määrien tarkistaminen 
(25.5. 174 §, 7.9. 271 §, 14.12. 422 §). 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä, 
jotka koskivat mm. seuraavia asioita: selvi-
tystä kuntoutustoimikunnan toiminnasta ja 
sen tuloksista (16.1. 26 §); huoltoavunsaajien 
hammashoidon järjestämistä (2.3. 82 §); 
geriatrian opetuksen sisällyttämistä Helsin-
gin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 
opetusohjelmaan (2.3. 86 §); kodinhoitajien 
ym. ateriakorvausta (13.4. 134 §); Mylly-
puron sairaskodin merkitsemistä laitossai-
raalaluetteloon (18.8. 232 §); huoltolauta-
kunnan alaisten vanhustenhuoltolaitosten 
hoitopäivämaksujen tarkistusta (31.8. 260 §); 
Tervalammen työlaitoksen jäteveden puhdis-
tamon tehon parantamista (7.9. 276 §); tila-
päismajoitustoimintaa keskitetysti ohjaavan 
yhteistyöelimen perustamista talvikaudeksi 

1970-1971 (5.10. 294 §); hoitoapulaisten 
suo j avaat ekokeilun toteuttamista huolto-
laitoksissa (16.11. 376 §) sekä alkoholistien 
suojatyökokeilujen järjestämistä v. 1971 
(14.12. 434 §). 

Lausunnot 

Vuoden kuluessa annettiin eri viranomai-
sille lukuisia lausuntoja. Kaupunginhallituk-
selle annetut tärkeimmät lausunnot koskivat 
mm. seuraavia asioita: valtuustoaloitetta 
psykiatrisen avohoidon kehittämiseksi (9.2. 
44 §); kaupungin virastojen ym. työnteki-
jäin ulkosuojavaatteiden huollon järjestelyä 
(9.2. 54 §); Itäisen lääkäriaseman pääpiirus-
tuksia (2.3. 66 §); tonttien ja eräiden alueiden 
varaamista huoltolautakunnan käyttöön (2.3. 
67 §); raittius- ja alkoholiasioita käsittelevän 
neuvottelukunnan perustamista Helsinkiin 
(2.3. 69 §); sairaala-alan talous- ja huolto-
henkilökunnan ammattikoulutuksen järjes-
tämistä (2.3. 70 §); Helsingin kaupungin 
hoitolaitosten työpukukomitean sekä hoito-
laitosten työpukujen ja niiden eri osien mal-
leja käsittelevän komitean mietintöjä (2.3. 
84, 85 §); vanhustenhuoltolaitosten taksoja 
koskevaa revisioviraston esitystä (23.3.113 §); 
kaupungin vuokrataloissa asuvia huoltoavun 
saajia (13.4. 126 §); Laajasalon vanhusten 
asuintalon pääpiirustuksia (13.4. 127 §); 
Helsingin satamien turvallisuudesta laadittua 
muistiota huoltolautakunnan toimialaan kuu-
luvien asioiden osalta (11.5. 150 §); sairaan-
hoitolaitosten lääkevarmuusvarastoihin si-
dottujen kassavarojen ylärajojen tarkista-
mista (11.5. 167 §); Pasilan keskuksen vaih-
toehtoisia kaavarunkoja (25.5. 177 §); Hel-
singin Kunnallisten Työntekijäin ja Viran-
haltijain Yhteisjärjestön esitystä hoito- ja 
huoltolaitosten sairaala- ja hoitoapulaisille 
maksettavasta pukukorvauksesta (25.5. 181 
§); Kallion-Vallilan Eläkeläiset ry:n kansan-
eläkkeen tai sosiaalihuollon varassa elävien 
kuntalaisten asemaa koskevaa kirjelmää 
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(15.6. 188 §); Koskelan sairaskodin eräiden 
osastojen työntutkimusta (15.6. 200 §); Ina-
rintie 7-9 tonttien käyttöä suojakotitarkoi-
tuksiin (15.6. 202 §); vanhusten virkistys-
toimintaa koskevaa valtuustoaloitetta (18.8. 
220 §); romaaniväestön asunnontarpeen tyy-
dyttämistä (18.8. 221 §); kaupungin v:n 1970 
yleiskaavaehdotusta (18.8. 222 §); selkäydin-
vammaisten hoitopaikkatarvetta (18.8. 224 
§); asunnottomien miesalkoholistien ensi-
suojan perustamissuunnitelmaa (18.8. 227 §); 
asunto-, perhe- ja maksupoliittisia yms. toi-
menpiteitä, joilla voitaisiin (ehkäisevien ter-
veystarkastusten lisäksi) vähentää sairauk-
sien ja muiden huollon tarvetta aiheuttavien 
häiriötilojen esiintymistiheyttä sekä niiden 
aiheuttamaa laitoshoidon tarvetta (18.8. 
228 §); Kontulan vanhustenhuollon keskuk-
sen toiminnallista suunnitelmaa ja huonetila-
ohjelmaa (18.8. 242 §) sekä seuraavia asioita 
koskevia valtuustoaloitteita: 

kodinhoitajien ja kotiavustajien määrän 
lisäämistä sekä kodinhoitotoiminnan kehit-
tämistä (18.8. 237 §, 5.10. 322 §), vanhusten 
palvelutaloja (7.9. 270 §); päivystystoimin-
nan järjestämistä Koskelan sairaskotiin (7.9. 
278 §), tutkimuksen suorittamista sairasta 
puolisoaan hoitavien vanhusten lukumää-
rästä sekä heidän vuosittaisen lomakysymyk-
sensä järjestämisen tarpeesta kunnallisena 
sosiaalipalveluna (5.10. 293 §, 26.10. 347 §), 
vanhusten päiväkotitoiminnan järjestämistä 
(5.10. 314 §), ruotsinkielisen radio-ohjelman 
kuuntelumahdollisuuksien järjestämistä sai-
raaloiden ja huoltolaitosten potilaille (26.10. 
345 §) sekä eläkeläisten ruokailupalvelua ja 
vanhusten hoivakodin tonttia (26.10. 353 §, 
16.11. 371 §); 
lisäksi sairaalalautakunnan esitystä pitkä-

aikaissairaiden siirtämisestä Marian sairaa-
lasta Myllypuron sairaskotiin (5.10. 312 §); 
Roihuvuoren vanhusten asuintalon ja lasten 
päivähoitolaitoksen luonnospiirustuksia (26. 
10. 333 §); asunnottomien alkoholistien 
huoltoa (26.10. 340 §); Lauttasaaren Säätiön 
vanhusten asuntolakysymystä koskevaa esi-

tystä (26.10. 346 §); 400-vuotiskotisäätiön 
yleisiä toimintaperiaatteita koskevaa muis-
tiota sekä huoneohjelmaa säätiölle Pihlaja-
mäkeen suunniteltavaa vanhusten asuntolaa 
varten (26.10. 356 §); vanhainkotihoitopaik-
kojen tarvetta (26.10. 357 §); rakennusviras-
ton vanhusten asuintalojen rakennusohjelmia 
koskevaa esitystä (26.10. 360 §); pysyväis-
luontoista ensisuojaa ym. koskevaa kiinteis-
tölautakunnan lausuntoa (16.11. 370 §); 
kotiavustajien palkkaamista kaupungin 400-
vuotiskotisäätiön vanhusten asuintaloihin 
koskevaa kirjelmää (16.11. 372 §); Helsingin 
uudet asuntolat Oy:n toimesta Talin urheilu-
puiston alueelle rakennettavan miesten asun-
tolan pääpiirustuksia (14.12. 417 §); liikunta-
ja kulttuuriharrastusten keskustalon raken-
tamista Helsinkiin (14.12. 418 §); kokeilun 
järjestämistä Helsingin kaupungissa kansan-
eläkelaitoksen ja sairausvakuutustoimiston 
paikallisten alimman asteen toimistojen toi-
minnan yhdistämiseksi (14.12. 419 §); So-
siaalityöntekijäin Liitto ry: n kirjelmää 
(14.12. 426 §); Tervalammen työlaitoksen 
kasvihuoneiden laajennusta koskevia pääpii-
rustuksia (14.12. 431 §) sekä 

seuraavien vapaiden huoltojärjestojen toi-
mintansa tukemiseksi anomia avustuksia, 
halpakorkoisia lainoja yms.: Helsingin uudet 
asuntolat Oy (16.1. 20 §, 5.10. 292, 318 §); 
Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse (2.3. 
72 §); Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja 
Uudenmaan piiri (23.3. 101 §); Kovaosais-
ten Ystävät ry (2.3. 80 §, 23.3. 104 §); 
Pakilan sairas- ja vanhainkotisäätiö (5.10. 
290 §); Suomen Pelastusarmeijan Säätiö 
(5.10. 291 §, 26.10. 350 §); Helsingin Sokeain-
talo-Säätiö (5.10. 307 §); Omakoti Säätiö 
(5.10. 308 §); Venäläinen Hyväntekeväisyys-
yhdistys Suomessa ry (26.10. 361 §); Helsin-
gin Ensi Koti ry (26.10. 362 §); Helsingin 
Sokeat ry (16.11. 381, 382 §); A-klinikka-
säätiö (16.11. 391 §); Vanhainkoti Säästö-
maja Oy (14.12. 416 §) sekä Vanhojen Huolto 
ry (14.12. 420 §). 

Lisäksi annettiin lausunto 35 eri järjestön 
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anomuksista apurahojen saamiseksi yleishyö-
dyllisten yritysten ja laitosten tukemiseksi 
varatusta määrärahasta (11.5. 165 §). 

Huoltojaostojen sekä omaisuus- ja hol-
housjaoston pykäliin sisältyy samanaikaisesti 
useaa huollettavaa koskevia ratkaisuja. 

Kokousten ja pykälien luku 

pöytä-
kokous- kirjojon 

ten luku- pykälien 
määrä luku-

määrä 
Huoltolautakunta 18 441 
Hallintojaosto 11 129 
Huoltolaitosten johtokunta 17 913 
Tervalammen työlaitoksen 

johtokunta 10 130 
Tervalammen työlaitoksen 

huoltoasiain johtokunta 12 111 
Työtupien johtokunta 11 156 
1. huoltojaosto 27 514 
2. » 26 388 
3. » 27 443 
4. » 51 838 
5. » 32 526 
6. » 45 325 
7. » 29 459 
8. » 50 903 
9. » 25 433 
Laitoshuolto]' aosto 19 327 
PAVI-huoltojaosto 50 2 072 
Päihdyttävien aineiden toi-

mikunta 3 6 
Omaisuus- ja holhous jaosto 12 373 
Työhuoltoj aosto 16 187 

Yhteensä 491 9 674 

28 - Hels. kaup. kunnall ishall into 1970 
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