
15. Lastensuojelulautakunta1) 

Lastensuojelulautakunta kokoontui v. 1970 
kaikkiaan 17 kertaa ja kokousten pöytäkirjo-
jen pykälämäärä oli 357. 

Päätökset. Lautakunnan tärkeimmistä pää-
töksistä mainittakoon: Outamon vastaan-
ottokodin vilja-aitan muuttaminen metalli-
työpajaksi (12.5. 150 §); aviottomien lasten 
valvontajärjestelmän muuttaminen (12.5. 
164 §); Vaihetyökeskuksen laajentamisesta 
johtuvien perushankintojen suorittaminen 
(12.8. 218 §); avohuollon työmuotojen tehos-
tamiseksi asunto vaikeuksissa olevien asiak-
kaiden kohdalla tehtävän ehdotuksen valmis-
teleminen (7.10. 268 §); lautakunnan kokous-
ten esityslistojen antaminen lehdistölle ja 
lastensuojelutoimen laitoksille (4.11. 298 §); 
ennakkotiedon hakeminen keskusverolauta-
kunnalta sijoitusmaksujen ennakkoveron pe-
rinnästä (2.12. 315 §) sekä lastensuojelutoi-
men talousarvion toteutumista koskevan 
tarkkailun tehostaminen (30.12. 350 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle tehdyt 
esitykset koskivat mm. seuraavia asioita: sai-
rasosaston perustamista Sofianlehdon vas-
taanottokotiin (10.2. 33 §); Päivölän lasten-
kodin viemäriveden puhdistuskysymystä 
(10.3. 64 §); Kallion nuorisokodin toiminnan 
lopettamista (10.3. 84 §); Nuorten t37ökodin 
toiminnan aloittamista (10.3. 95 §, 19.8. 
243 §); lastensuojelutoimen eräiden tilapäis-
ten virkojen vakinaistamista 1.1. 1971 alkaen 
(14.4. 121 §); tilojen varaamista lautakunnan 

käyttöön nuorisokotia ja vajaamielisten päi-
vähuoltolat oimintaa varten Patolan ja Kos-
kelan kaavoitusalueelta (9.6. 177 §); lasten-
suojelutoimen henkilökunnan terveydenhuol-
lon järjestämistä (9.6. 186 §, 12.8. 227 §); 
Naulakallion vastaanottokodin toiminnan 
laajentamista (9.6. 202 §); yleisönpalvelumu-
siikin järjestämistä lastensuojelu virastoon 
(12.8. 229 §); lasten- ja nuorisonhuoltolaitos-
ten ohjesäännön ja johtosäännön hyväksy-
mistä (1.9. 246 §); Hoitokoti Teinilän hen-
kilökunnan uudelleenjärjestelyä (9.9. 249 §); 
kansakoulukustannusten suorittamista sijoi-
tuskunnille perhehoidossa olevien koululais-
ten osalta (9.9. 255 §); hoitolaitosten 
suunnittelutoimikunnan käyttämistä lasten-
suojelutoimen laitosten suunnittelussa 
(9.9. 256 §); luopumista Piritan sairaalan 
muuttamisesta vajaamielisten hoitokodiksi 
(9.9. 258 §) sekä määrärahan saamista Vaihe-
työkeskuksen toiminnan laajentamiseksi 
(30.12. 330 §). 

Lausunnot kaupunginhallitukselle koskivat 
mm. seuraavia asioita: lasten päivähoito-
komitean esitystä perhepäivähoidon kokei-
lusta (13.1. 8 §); hoitolaitosten työpukuko-
mitean ja kaupunginhallituksen hoitolaitos-
ten viranhaltija- ja toimihenkilöryhmien vir-
ka- ja/tai työpukumalleja selvittämään asete-
tun komitean mietintöä (10.3. 74 §); valtuus-
toaloitetta huoltolautakunnan nimen muut-
tamisesta sosiaalilautakunnaksi (10.3. 91 §) 

1) Lastensuojelulautakunnan jäsenet, varajäsenet, lisäjäsenet ja varalisäjäsenet, ks. kunnalliskalenteri 
s. 187. 
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sekä asuntolan perustamiseksi häädetyille 
helsinkiläisille perheille tilapäistä majoitusta 
varten (12.5. 133 §); Sofie Mannerheim 
-kodin terveydellisiä olosuhteita (12.5. 131 §); 
Helsingin Ensikoti ry:n anomusta lainaehto-
jen muuttamisesta (12.5. 132 §); Kalliolan 
kannatusyhdistyksen esitystä nuorisokodin 
laajentamisesta ja laina-anomusta (12.5. 
134 §, 2.12. 314- §); mustalaisväestön asun-
nontarpeen tyydyttämiskysymystä (12.8. 
203 §); v:n 1969 kiinteän ja irtaimen omai-
suuden tarkastajien sekä vuositilintarkasta-
jien kertomuksia (12.8. 219, 222, 223 §); 
lapsipotilaiden pitkäaikaishoidon järjestelyä 

(9.9. 252 §); lastensuojelutoimen laitosten 
sijoittamista kaavoitusalueen ulkopuolelle 
(9.9. 257 §); lastensuojelun toimitusjohtajan 
viran hakijoita (3.11. 293 §); Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton esitystä huumausaine-
huollon tehostamiseksi (4.11. 295 §); Sylvia-
koti -yhdistyksen laina-anomusta (2.12. 
312 §) sekä seuraavia piirustuksia: Kontulan 
perhekodin piirustuksia (10.3. 73 §), Oulun-
kylän erityislastenkodin luonnos- ja pääpii-
rustuksia (10.3. 86 §, 12.8. 209 §) sekä Vaihe-
työkeskuksen laajennuksen muutospiirustuk-
sia (12.8. 234 §). 

435 




