
21. Lastensuojelutoimi1) 

Yleistä 

Vuoden 1970 kuluessa tapahtui lastensuo-
jelutoimen laitossijoitusten osalta lievää vä-
hentymistä, minkä seurauksena laitospaikka-
tilanne helpottui. Toisaalta aikaisempina 
vuosina todettu yhä useampien lasten ja 
nuorten joutuminen lastensuojelu viraston 
asiakkaiksi jatkui. Erilaiset sopeutumishäi-
riöt ja turvattomuustekijät aiheuttivat li-
sääntynyttä painetta nimenomaan erityis-
huollon osalla. Jälkihuollon tarve lisääntyi 
aikaisempaa voimakkaammin lähinnä lai-
toshuollosta siirtyvien lasten ja nuorten 
kohdalla. 

Kertomusvuoden aikana pääasiallisina si-
jaishuollon syinä esiintyivät vanhempien 
asunnon puute, sairaus ja muut perheen 
ongelmatilanteet. Lasten kohdalla suurim-
pina huollon syinä olivat edelleen päihde-
aineiden käyttäminen, rangaistava teko, sie-
lullinen poikkeavuus tai sairaus sekä lapsen 
vaj aamielisyys. 

Lastensuojelutoimen kustannusten lisään-
tyminen on ollut väistämätöntä, koska per-
hehoidon ja laitoshoidon kohdalla on esiin-
tynyt jatkuvaa kustannusten kohoamispai-
netta. Erityisesti palkkojen ja palvelujen 

hintojen kohoaminen ovat merkinneet li-
sääntyneitä kustannuksia, koska ne muo-
dostavat suurimman osan sekä avo- että 
laitoshuollon menoista. Sijaiskotien hankki-
minen on vaikeutunut entisestään mm. sijoi-
tuskuntien koulukustannusten korvaamises-
sa omaksuman kannan ja perhesijoitusmak-
sujen verotuksessa omaksuttujen periaattei-
den johdosta. Perhehoidon maksuja on täten 
jouduttu tuntuvasti korottamaan ja laitos-
ten erityispalvelujen tarpeen vuoksi laitos-
ten kustannukset ovat lisääntyneet. 

Lautakunta käsitteli kertomusvuoden ai-
kana ehdotuksen uudeksi lasten- ja nuorison-
huoltolaitosten ohje- ja johtosäännöksi. Oh-
jesääntöluonnos merkitsee laitosten toiminta-
mahdollisuuksien kiteyttämistä mm. henki-
lökunnan lukumäärän ja pätevyyden osalta. 

Kertomusvuonna aloitti uutena laitok-
sena toimintansa Nuorten työkoti ja uusia 
tiloja saatiin Vaihetyökeskuksen käyttöön. 
Viraston toiminnan kohdalta on mainittava 
ns. toimikuntatyön aloittaminen, joka mer-
kitsi n. 10 aktiivisesti toimivan, viraston 
työtä edistävän toimikunnan perustamista. 

I. Lastensuojelulautakunta 

Lautakunnan kokoonpano oli v. 1970 seu-
raava: Puheenjohtaja Erkki Tuomioja, jäse-
net Tapani Mäntysaari, Rakel Lehtokoski, 
Mirjam Parviainen, Anna-Liisa Aro, Kaarina 
Kalmari, Sirkka Loimaranta, Margareta Ami-
noff ja Sirkka-Liisa Nieminen. 

Lautakunnan jaostojen ja laitosten johto-
kuntien kokoonpanossa tapahtuneiden muu-
tosten osalta viitataan kunnalliskalenteriin. 

Lastensuojelulautakunnan kokoukset sekä 
tärkeimmät päätökset, esitykset ja lausunnot, 
ks. Kertomus Helsingin kaupungin kunnallis-
hallinnosta. 

Kertomukseen kuuluvat tilastotaulukot, joita ei ole otettu tähän teokseen, on julkaistu Helsingin kau-
pungin tilastollisessa vuosikirjassa ja lastensuojelutoimen toimintakertomuksen eripainoksessa. 
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II. Lastensuojeluvirasto 

Toimistot, ks. kunnalliskalenteri. 
Kassa-, tili- ja korvausasiat hoiti rahatoi-

miston Kallion osasto sekä huolto viraston 
asiamiesosasto. 

Henkilökunta. Kertomusvuoden lopussa oli 
lastensuojelutoimen palveluksessa 428 (ed.v. 
427) vakinaista ja 136 (118) tilapäistä viran-
haltijaa sekä 216 (208) työsopimuksin pal-
kattua henkilöä eli yhteensä 780 (753). Näistä 
oli lastensuojelu viraston palveluksessa 136 
(136) vakinaista ja 37 (32) tilapäistä sekä 5 
(5) työsuhteista eli yhteensä 178 (173) ja 
loput laitosten palveluksessa. 

Koulutustoiminta. Osa henkilökunnan kou-
lutustoiminnasta tapahtui kaupungin ylei-
seen koulutustoimintaan kytkeytyneenä, osa 
lastensuojelu viraston omasta aloitteesta vain 
lastensuojelutoimen omaa henkilökuntaa kos-
kevana. Koulutustoiminnan suunnittelusta, 
koordinoinnista ja tiedottamisesta huolehti 
sivutoiminen koulutusasiamies henkilökun-
nan jäsenistä kootun koulutus- ja opetustoi-
mikunnan tukemana. Kertomusvuonna pi-
dettiin viraston ja laitosten työntekijöille 
yhdeksän luento- ja keskustelutilaisuutta, 

joihin osallistui 50—60 henkeä kuhunkin. 
Tämän lisäksi järjestettiin kevätkaudella 
yhdeksälle osanottajalle ryhmätyökoulutus-
ta, toukokuussa yhden päivän perheterapia-
seminaari sekä marraskuussa viikon kestävät 
Taasjärven opintopäivät, joille osallistui 40 
huoltotarkastajaa, ohjaajaa ja hoitajaa. Taas-
järven opintopäiviä edelsi lastensuojelutoi-
men henkilökunnalle osoitettu koulutuksen 
tarvetta, sisältöä ja käytännön järjestelyjä 
koskeva kysely. Opintopäivillä perehdyttiin 
opettajien johdolla ja ryhmätyönä henkilö-
suhdekysymyksiin, sosiaalista tietoutta kä-
sitteleviin kysymyksiin ja psykologis-psy-
kiatrisiin ongelmiin. Toimintavuoden aikana 
tehtiin tutustumiskäynnit kahteen lasten-
kotiin, vastaanottokotiin sekä Auroran sai-
raalan nuorisopoliklinikalle. 

Komiteat. Kertomusvuoden aikana jatkoi 
toimintaansa kaupunginhallituksen asetta-
ma Killinmäen keskuslaitoksen suunnittelu-
toimikunta, johon kuuluivat puheenjohtaja-
na Kalervo Juurinen sekä jäsenenä Maija 
Kario. 

III. Toiminta kertomusvuoden aikana 

1. Hallinnollinen toimisto 

Hallinnollinen toimisto suoritti hallinnol-
lista yleisvalvontaa siten, että toimitusjoh-
taja, sihteeri ja talouspäällikkö suorittivat 
tarkastuskäyntejä laitoksissa. Lastensuojelu-
viraston diaariin merkittiin vuoden aikana 
5 677 (5 922) saapunutta kirjelmää. Toimitus-
johtajan päätösluetteloon merkittiin kerto-
musvuoden aikana 295 (272) pykälää. 

2. Lastenhuoltotoimisto 

Toimiston työssä pyrittiin kertomusvuon-
na erityisesti kehittämään avohuollon ja en-

nalta ehkäisevän sosiaalityön osuutta koko 
työstä. Laitossijoitusten määrän lievä lasku 
ja eräät töitten uudelleen järjestelyt sekä 
henkilökunnan lisäys antoivat tähän mahdol-
lisuuden. Tätä suuntausta kuitenkin toisaalta 
haittasi kaupungissa lisääntyvä vuokra-asun-
tojen puute, joka voimakkaammin kuin mo-
niin vuosiin lisäsi lapsiperheiden ahdinkoa 
ja lasten sijoitustarvetta. 

A v o h u o l t o 

Ratkaisevinta muutosta lastenhuoltotoi-
miston avohuoltotyössä merkitsi avioliiton 
ulkopuolella syntyneiden lasten valvonnan 
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uudelleen järjestely toimintavuoden loka-
kuun alusta lukien. Näitä lapsia oli v:n 1970 
aikana lastensuojelu viraston tiedossa, s. o. las-
tenvalvojan luettelossa 4 593. Jo pitkän aikaa 
au-lasten hoidon ja huollon kannalta tarpeet-
tomaksi koettu ja naimattomien äitien yksi-
löllistä vapautta rajoittava valvonta tradi-
tionaalisessa muodossaan lakkautettiin las-
tensuojelulautakunnan suostumuksella. Val-
vonnan sijasta siirryttiin palvelujen tarjoa-
miseen, ts. kaksi toimiston sosiaalityönteki-
jää irrotettiin antamaan naimattomille äi-
deille ja heidän lapsilleen palveluja äitien 
oman aloitteen ja omien toivomusten perus-
teella. Järjestelystä tiedotettiin pienen lehti-
sen avulla naimattomille äideille suoraan. 
Lisäksi näitä lehtisiä jaettiin synnytysairaa-
loihin, äitiys- ja lastenneuvoloihin, huolto-
toimistoihin ja muihin sellaisiin paikkoihin, 
joissa niitä voitiin pitää äitien ulottuvilla. 
Mainittujen työntekijöiden palvelujen kysyn-
tä oli alusta alkaen vilkasta. 

Edellä mainittujen järjestelyjen ansiosta 
kaupunkialueilla toimivien 20 huoltotarkas-
tajan valvottavien määrä aleni alkuvuoden 
keskimääräisestä 180.2 :sta (172.8) loppuvuo-
den keskim. 58:aan. Samalla kuitenkin pii-
rien vähenemisen vuoksi tutkimus- ja neu-
vontatapausten keskimääräinen lukumäärä 
kohosi 12.2 :sta 16:een työntekijää kohti 
kuukaudessa. 

Toinen merkittävä avohuollon tehostumi-
nen tapahtui mustalaisväestön huollon alalla. 
Yhden toimiston huoltotarkastajista työs-
kennellessä yksinomaan mustalaisasioita hoi-
taen syntyi yhteistyötä huoltoviraston kans-
sa. Tämä yhteistyö vuorostaan johti lasten-
suojelulautakunnan ja huoltolautakunnan 
yhteiseen, kaupunginhallitukselle tehtyyn 
esitykseen, joka koski yleensä suurissa asun-
tovaikeuksissa elävien mustalaisten asunto-
asioiden hoitamista systemaattisesti. Kau-
punginhallituksen päätöksen mukaisesti las-
tensuojelu-, huolto- ja kiinteistövirasto suun-
nittelivat yhteistyönä mustalaisten asunto-
tilanteen kohentamista. Tämän seurauksena 

pystyttiin hankkimaan mustalaisille 40 asun-
toa, joissa asuu yhteensä 159 henkeä eli yli 
neljäsosa Helsingin koko mustalais väestöstä. 
Asunnon saaneissa perheissä oli 79 alle 16 
-vuotiasta lasta. Asuntotilanne antoi luon-
nollisesti melkoisesti työtä mustalaisasioita 
hoitavalle huoltotarkastajalle, mutta toisaal-
ta mustalaisten asunto-olojen paraneminen 
lisäsi avohuollon yleisiä kehittämis- ja to-
teuttamisedellytyksiä tämän väestönosan pa-
rissa. 

Eräänä ennalta ehkäisevän työn muotona, 
jota lastenhuoltotoimistolla oli tilaisuus ke-
hittää toimintavuoden aikana, mainittakoon 
vielä perhepäivähoitopaikkojen välittäminen 
ja lastensuojelulain muutokseen perustuva 
perhepäiväkotien valvonta. Toimisto sijoitti 
päivähoitoon, ts. välitti perhepäivähoitopai-
kan ja suoritti hoitomaksun hoitajalle, yh-
teensä 181 (94) lapsen osalta. Lisäksi välitet-
tiin päivähoitopaikka 68 (52) sellaiselle lap-
selle, joiden hoitomaksun huoltaja itse tai 
huoltolautakunta suoritti. Ne perhepäivä-
hoitokodit, joiden huollossa olevan lapsen 
hoitomaksun lastensuojelu virasto suoritti, 
jäivät lastenhuoltotoimiston huoltotarkasta-
jien valvontaan. 

Perhepäivähoitoa on voitu onnistuneesti 
käyttää kotien tukena erityisesti sellaisissa 
tapauksissa, joissa lapsen herkkyys, arkuus, 
infektioalttius, häiriytyneisyys yms. syyt 
tekevät hoidon lastentarhassa vaikeaksi tai 
jopa mahdottomaksi. Erityisesti on perhe-
päivähoitoa yritetty hankkia myös sellaisille 
yksinhuoltajien lapsille, jotka eivät ole 
päässeet kaupungin tai yksityisiin lastentar-
hoihin mm. äitiensä epätavallisten työaiko-
jen vuoksi. 

Lastenhuoltotoimisto tutki kertomusvuon-
na 61 (74) perhepäiväkodista tai yksityisestä 
päiväkodista tehtyä valitusta. Luku ei var-
maan kuvaa päivähoitopaikkojen antaman 
hoidon todellista tilaa kaupungissa, mutta 
osoittaa kuitenkin tietynlaista valppautta 
päivähoidossa esiintyvien puutteellisuuksien 
suhteen. 
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Lastenhuoltotoimisto oli kertomusvuonna 
kiinteässä yhteistyössä kaupungin ohjattua 
perhepäivähoitoa suunnittelevan ja sitä ko-
keilevan työryhmän kanssa. 

Muita avohuollon muotoja valaisevat seu-
raavat taulukot: 

Lakisääteinen kasvattilasten valvonta 
Poikia Tyttöjä Yht. 

Jäljellä vuodelta 1969 
V. 1970 valvontaan 

tulleita 

147 

35 

171 

33 

318 

21. Lastensuojelutoimi 

Lastenhuoltotoimiston suojeluvalvonta v. 1970 

Poikia Tyttöjä Yht. 

Valvonnassa v.lta 1969 ... 
V. 1970 aloitetut 

valvonnat: 

122 

53 
28 
22 

3 

120 

52 
22 
27 

3 

242 

105 
näistä alle 7 vuotiaita .. 

7 - 1 5 » 
yli 15 » 

122 

53 
28 
22 

3 

120 

52 
22 
27 

3 

242 

105 

V. 1970 lopetetut 
valvonnat: 
näistä alle 7 vuotiaita .. 

7 - 1 5 » 
yli 15 » 

175 

41 
6 

22 
13 

172 

35 
11 
14 
10 

347 

76 

Valvonnassa 31.12.1970 ... 134 137 271 
Yhteensä 182 204 386 

Poistettu valvonnas-
nasta v. 1970 71 68 139 

Vuoteen 1971 jää-
neitä 111 136 247 
— näistä aviolii-

ton ulkopuolel-
la syntyneitä... 50 60 110 

Lakisääteinen, muiden kuntien sosiaalilau-
takuntien huostassa olevien Helsingin yksityis-
koteihin sijoitettujen lasten valvonta 

(Ao. kunta suorittaa hoitomaksua suoraan 
hoitokotiin). 

Lapsia 

Jäljellä vuodelta 1969 50 
V. 1970 valvontaan tulleita 2 

Yhteensä 52 

V. 1970 valvonnasta poistettu 7 

Vuoteen 1971 jääneitä 451) 

Näistä 

Poikia Tyttöjä Yht. 
Aviolapsia 7 13 20 
Au-lapsia 12 13 25 

Yhteensä 19 26 45 

Nuoria kotiapulaisia oli valvonnassa toi-
mintavuoden alussa kolme ja lopussa kaksi. 

Ottolapsitoimintaa varten oli lastenhuolto-
toimistolla käytettävissään yksi johtava 
huoltotarkastaja ja yksi huoltotarkastaja, 
joka hoiti yksinomaan maaseudulle ja muihin 
kaupunkeihin tapahtuviin adoptioihin liit-
tyvää esitarkastusta, ohjausta, valvontaa ja 
lausuntojen antamista. Kaupunkipiirien huol-
totarkastajat puolestaan suorittivat kukin 
alueellaan nämä ottolapsisuhteen syntymi-
seen tarvittavat toimenpiteet. Työstä vas-
taavien johtavan huoltotarkastajan ja huol-
totarkastajien tukena toimi adoptioneuvot-
teluryhmä, johon kuuluivat mainittujen so-
siaalityöntekijöiden lisäksi psykologi ja las-
tenpsykiatri. 

Kotimaassa ottolapsiksi luovutetut 

Poikia Tyttöjä Yht. 

0—1 vuotiaita 18 20 38 
2 - 6 » 7 5 12 
yli 6 » 8 1 9 

Yhteensä 33 26 59 

Ruotsiin sijoitettiin ottolapsikokelaaksi 
yksi lapsi (ed.v. 3). Sosiaalihallitukselle an-
nettiin seitsemän ulkomaille tapahtuvaa 
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adoptiota koskevaa lausuntoa. Lisäksi Pe-
lastakaa Lapset -yhdistyksen välittämiä 
adoptiosijoituksia Helsinkiin oli 29 (34). 

Perheenneuvonta. Vuoden 1970 aikana per-
heenneuvonnassa oli 210 asiakasperhettä ja 
heillä yhteensä 447 lasta. 70 % asiakkaista 
otti itse yhteyttä ja loput tulivat lastensuo-
jelu viraston muiden työryhmien tai muiden 
viranomaisten suoraan lähettäminä. 99 per-
hettä lopetti hoidon vuoden aikana. 

Avun hakemisen syyksi mainittiin yhä 
useammissa tapauksissa avioliittoristiriidat. 
Niinpä 35 % asiakasperheistä kärsi avioliit-
toon sopeutumisen häiriöistä, 15 %:lla oli 
ongelmana puolison uskottomuus tai sek-
suaalielämän häiriöt ja 17 %:11a avioliitto-
vaikeudet oli luokiteltavissa luonne- ja 
temperamenttieroiksi tai -häiriöiksi. 

Neuvottelu- ja keskusteluavun ohella tar-
vittiin lastensuojelulain mukaisia erilaisia 
toimenpiteitä 43 %:ssa tapauksista. Asiakas-
perheiden kanssa käytiin 1 100 keskustelua, 
joista 1/3 tapahtui asiakkaiden kodeissa. 

Avunsaanti- ja palvelumahdollisuuksia 
koskevan puhelinneuvonnan ohella täytettiin 
anonyyminä pysyvien henkilöiden tarve 
saada keskustella henkilökohtaisesta elämän-
tilanteestaan. 

Työryhmään kuului kertomusvuoden aika-
na kolme huoltotarkastajaa, yksi johtava 
huoltotarkastaja ja puolipäivätoiminen toi-
mistoapulainen. 

Asumus- ja avioerolausunnot. V. 1969 ta-
pahtunut asetuksen muutos aiheutti suora-
naisen ruuhkan lastenhuoltotoimiston tehtä-
väksi annettujen asumus- tai avioeron yhtey-
dessä vaadittavien lasten huoltoa ja hol-
housta koskevien lausuntojen määrässä. Kun 
luku esim. edellisenä vuonna oli ollut 140, 
oli se kertomusvuonna 417 ja olisi kasvanut 
arviolta vielä ainakin kolminkertaiseksi, ellei 
vuoden alkupuolella ko. asetusta olisi jäl-
leen muutettu siten, että lausuntoa pyyde-
tään oikeuden puheenjohtajan harkinnan 
mukaan eikä kaikissa sellaisissa asumus- ja 
avioerotapauksissa, joissa eroa hakevilla 
puolisoilla on alaikäisiä lapsia, kuten v. 1969 
annettu asetuksen muutos olisi edellyttänyt. 

Piirien huoltotarkastajat valmistelivat asu-
mus- ja avioeroa varten tarvittavat, lasten 
olosuhteita ja vanhempien huoltamiskykyä 
selvittelevät lausunnot ja suorittivat sitä 
varten tarvittavat tutkimukset. Lausunnot 
valmisti lopullisesti holhouslautakunnalle ja 
edelleen tuomioistuimelle lähetettäviksi joh-
tava huoltotarkastaja. 

Kertomusvuonna ilmoitetut uudet tapaukset. 
Lastenhuoltotoimistolle tehtiin kertomus-
vuonna ilmoituksia ja avunpyyntöjä, jotka 
koskivat 1 818 (1 834) alaikäistä (lukuun ei 
sisälly valvonnassa olevat lapset). Näistä 
sijoitettiin sijaishoitoon 838 (869) lasta. 
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Lastenhuoltotoimiston uudet huoltotoimenpiteet lapsen iän mukaan 

Huoltotoimenpide 

Lapsen ikä, vuotta 

7—12 13—15 Tunte-
maton 

Kaikkiaan 

T Yht. 

A vohuolto 
Tutkimus, neuvonta ja ohjaus ... 
Suojelu valvonta 
Taloudellinen avustaminen 
Toimittaminen lääkärin tai psyko-

login tutkimukseen 
Annettu lausunto viraston uiko 

puolelle 
Muu toimenpide 

Yhteensä 

Sijaishuolto 
9 § 1 (orpo) 
9 § 1 (hylätty) 
11 § (luovutussopimuksella) 
12 §, 17 § (päätöksellä vastoin van-

hempien tahtoa) 
9 § c (väliaikaisesti vanhempien 

suostumuksella) 
19 § (vain sijoitettu) 
Jälkihuolto 

Yhteensä 

Siitä sekä avo- että sijaishuoltoa 
saaneet 

221 
28 

1 

1 

6 
8 

185 
22 
1 

123 
21 

112 
18 

265 227 157 140 

251 
22 

189 
20 

333 

12 

277 86 

12 

68 

48 
1 

49 
9 

15 
3 
6 

54 60 

24 

24 

30 

21 
3 

18 

413 
53 
24 

376 
52 
39 

14 
18 

789 
105 
63 

26 
37 

42 18 28 523 

2 
3 

74 

499 

3 
4 

87 

1 022 

5 
7 

161 

10 

338 
28 
10 

253 
28 
8 

591 
56 
18 

10 

1 1 

455 

24 

383 

20 

838 

44 

Lasten kesävirkistystoiminta. Kesällä 1970 
toiminta noudatteli jo edellisinä vuosina 
muodostunutta linjaa. Toimintaa varten oli 
varattu määrärahaa 500 000 mk. Tästä käy-
tettiin hoitomaksuihin 444 100 mk, matkaku-
luihin 10 628 mk ja lasten sairauskuluihin 
3 402 mk sekä postikuluihin 832 mk eli yh-
teensä 458 962 mk. Kesävirkistystoiminnasta 
pääsi osalliseksi kaikkiaan 1 632 lasta. 

Kuten edellisinäkin kesinä, suurin osa 
lapsista tuli vaikeista kotioloista tai rikkou-
tuneista kodeista. Valtaosa lapsista sijoitet-

tiin maaseudun koteihin. Hoitomaksut nou-
dattelivat kasvattilasten hoitomaksuja eli 
150—210 mk/kk riippuen siitä, miten vai-
keahoitoisista lapsista oli kysymys. Lapsia 
sijoitettiin myös mm. Lasten Kesä- ja Pojista 
Miehiä yhdistysten sekä Pelastusarmeijan 
ja Mannerheimliiton kesäsiirtoloihin ja lei-
reille. Näihin maksettu hoitomaksu oli kor-
keintaan 6.50 mk/vrk. Yleensä lapset vii-
pyivät kesäpaikoissaan 3 kk, harvemmin ly-
hyemmän ajan. Hoitomaksuihin vanhemmat 
osallistuivat tuloj ensa mukaan. 
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Kesäsijoitukset 

1. Lapsen syntyperän ja maksutavan mukaan 

Maksutapa 

Aviottomia Avios yntyisiä 

Kaikkiaan 
Maksutapa Äiti elää Vanhemmat 

elävät Puoliorpoja 
Asumus- ja 

avioero-
lapsia 

Kaikkiaan 
Maksutapa 

* 1 
1 T * 1 | T P T P T P T Yht. 

Kokonaan määrärahasta 53 2)65 3)201 238 36 39 207 201 497 543 1 040 
Osittain » 28 28 87 85 17 11 61 100 193 224 417 
Vanhemmat maksaneet tai lahjapaikat... 3 4 9 17 4 5 6 6 22 32 54 

Yhteensä 84 97 297 340 57 55 274 307 712 799 1 511 

Matka-avustukset ml. 
2) 1 täysorpo. 
3) 1, jonka vanhemmista ei ole tietoa. 

2. Hoitopäivät 

Sijoituspaikka 
Poikien Tyttöjen Yhteensä 

Sijoituspaikka 
Kaikkiaan Keskim. Kaikkiaan Keskim. Kaikkiaan Keskim. 

Perhesijoitukset 
Siirtolasijoitukset 

38 327 
9515 

74.9 
52.6 

50 281 
5 738 

75.7 
47.4 

88 608 
15 253 

75.3 
50.5 

Yhteensä 1 47 842 69.0 56 019 71.4 103 861 70.3 

Lapsista oli aviottomia 181, puoliorpoja 
112 sekä asumus- ja avioerolapsia 581. Jou-
kossa oli melkoisesti suurperheiden lapsia, 
huoltoapua saavien perheiden lapsia sekä 
eri tavalla sairaiden ja invaliidivanhempien 
lapsia. Monilla sijoitetuista lapsista oli myös 
äiti tai isä alkoholisti. 

Perheistä tulevien lasten lisäksi hankittiin 
kesäkoti 115:lle lastenkodista tulevalle lap-
selle. Mahdollisuuksien mukaan yritettiin 
hankkia terapeuttiset ja sopivat hoitopaikat 
kastelijoille, sairaille ja häiriintyneille lap-
sille. 

Lastenhuoltotoimisto valvoi myös 37 (40) 
yksityisen järjestön tai muun yhteisön har-
joittamaa kesäsijoitustoimintaa, jonka tuke-
miseksi kaupunki oli myöntänyt 150 000 
(146 000) mk:n suuruisen määrärahan. 

S i j a i s h u o l t o 

Perhehoitoon sijoitettuja oli kertomusvuo-

den päättyessä 1 669 (1 621), näistä maaseu-
dun koteihin 1 441 (1 287) ja Helsingissä 
oleviin koteihin 228 (232). Sijoitus perhehoi-
toon muodostaa — samoin kuin kesäsijoi-
tuskin — eräänlaisen avo- ja laitoshuollon 
raja-alueen. Asiallisesti se kuuluu sijoitustoi-
minnan ja sijaishoidon piiriin. Olosuhteet, 
joissa perhehoitoon sijoitetut lapset ovat, 
lienevät kuitenkin lähinnä verrattavissa nor-
maaliin perhe-elämään. Perhehoitoa varten 
lastenhuoltotoimistolla oli kaksi johtavaa 
huoltotarkastajaa ja yksitoista huoltotarkas-
tajaa, jotka toimivat alueellisen jaon poh-
jalla. Lisäksi kaupunkipiirien neljä johtavaa 
huoltotarkastajaa johti kukin alueellaan 
huoltotarkastajien perhehoitoon sijoitettujen 
lasten hyväksi suorittamaa työtä. Yksi per-
hehoitotyöhön sijoitetuista huoltotarkastajis-
ta suoritti yksinomaan sijoituskotien han-
kintaan liittyviä tehtäviä. 

Perhehoitotyötä suorittavien työntekijöi-
den tehtävänä oli sijoituskodeissa suoritetta-
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vien tarkastusten, ohjauksen ja neuvonnan 
ohella mm. pitää yhteyttä paikalliseen so-
siaalilautakuntaan j a paikallisasiamiehiin, 
osallistua kotien hankintaan, tehdä tarvit-
taessa esityksiä sijoitettujen lasten toimitta-
miseksi tutkimuksiin ja hoitoon sekä seurata 
yleensä heidän kehitystään, sopeutumistaan 
sekä koulutuksen ja ammatin hankkimista. 
Perhehoidon valvonnasta huolehtivilla työn-
tekijöillä oli keskimäärin 170.7 (175) lasta 
valvottavanaan. Heidän apunaan sijoitustoi-
minnassa oli erityinen työryhmä. 

Toimistolla oli perhesijoitustoimintaa var-
ten käytettävissään erityisiä palkattuja pai-
kallisasiamiehiä seuraavissa 46 kunnassa: 
Artjärvi, Eräjärvi, Espoo, Helsingin mlk., 
Honkajoki, Humppila, Iitti, Jalasjärvi, Ja-
nakkala, Jokioinen, Karijoki, Kemiö, Kiika-
la, Kirkkonummi, Kiuruvesi, Koski Hl, 
Koski Tl, Kärkölä, Lammi, Lapinjärvi, 
Lohja, Loppi, Marttila, Mäntsälä, Nastola, 
Noormarkku, Nurmijärvi, Orimattila, Pert-
teli, Petäjävesi, Pornainen, Pusula, Reis-
järvi, Renko, Ruovesi, Sammatti, Sipoo, 
Siuntio, Somero, Suomusjärvi, Tammela, 
Tottijärvi, Tuusula, Valkeala, Vihti ja Vil-
jakkala. 

Asiamiehille järjestettiin vuoden aikana 
kaksi kokousta, joissa heidän omaan ase-
maansa liittyvien asioiden ohella keskus-
teltiin lasten ja nuorten kasvatuksellisista 
kysymyksistä. 

Laitoshuolto 

Sosiaaliohjesäännön edellyttämää lasten-
ja nuorisonhuoltolaitosten sekä vajaamielis-
laitosten kasvatuksellista ja huollollista val-
vontaa suorittivat lastenhuollontarkastaj a 
sekä apulaislastenhuollontarkastaja ja va-
j aamielishuoltaj a. Apulaislastenhuollontar-
kastajalla oli tässä työssä apunaan yksi huol-
totarkastaja. Lisäksi nuorisokodeissa asu-
vien nuorten yksilöllistä huoltoa ja heidän 
jälkihuoltoaan varten toimistolla oli käytet-
tävissään kaksi huoltotarkastajaa. 

Kertomusvuonna, kuten useina aikaisem-
pinakin vuosina, lasten- ja nuorisonhuolto-
laitosten toimintatavat ja periaatteet olivat 
monipuolisen tarkkailun ja pohdinnan koh-
teina niin laitoksissa itsessään kuin laajem-
missakin lastensuojelupiireissä. Toisaalta lai-
tosten henkilökunnan asema ja tehtävät on 
pyritty tiedostamaan uudella tavalla, mikä 
vuorostaan on virittänyt keskustelua laitos-
ten tehtävistä ja asemasta lastensuojelun 
kokonaiskuvassa. Erään sysäyksen keskus-
telulle lienee antanut lastensuojelun toimi-
tusjohtajan asettama ohjesääntötoimikunta, 
joka ohje- ja johtosääntöjä sekä toimintaoh-
jeita analysoidessaan, kehitellessään ja luo-
dessaan on joutunut monella tavalla otta-
maan kantaa laitoshuollon eri puoliin. 

Lastenhuoltotoimisto sijoitti kertomus-
vuonna turvattomia lapsia ja nuoria yhteensä 
52 laitokseen. Näistä 17 oli kaupungin omia 
laitoksia, 7 toisten kuntain omistamia lai-
toksia ja loput erilaisten yhdistysten, jär-
jestöjen yms. laitoksia. Lisäksi sijoitettiin 
lapsia ja nuoria tutkimusta ja/tai hoitoa var-
ten Lastenlinnaan ja sairaaloiden lasten- ja 
nuorisopsykiatrisille osastoille. 

Jälkihuolto. Lain mukaan turvattomuus-
syistä huostaanotettujen lasten huostaanotto 
päättyy heidän täyttäessään 16 vuotta. Nuor-
ten koulunkäynnin ja ammattiopintojen tur-
vaamiseksi on huoltoa useissa tapauksissa 
jatkettu huostaanoton päätyttyäkin. Kerto-
musvuoden lopussa sai jälkihuoltoa hoito-
maksun tai muun taloudellisen tuen muo-
dossa yhteensä 277 nuorta. Heidän lisäkseen 
annettiin tilastovuoden aikana useille nuo-
rille tilapäistä, lyhytaikaista tukea. 

Jälkihuoltoa saavat 31.12.1970 

Laitok-
sissa 

Yksityis-
kotihoito 

Asuu 
itsenäi-

sesti 
Yht. 

Koulua käyviä 93 131 5 229 
Työssä käyviä 27 7 11 45 
Ei työssä eikä kou-

lussa 1 1 — 2 
Sairaalassa 1 - — 1 

Yhteensä 122 139 16 277 

10 - Hels. kaup. virastot ja laitokset 1970. 145 
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V a j a a m i e 1 i s h u o 11 o 
Kertomusvuoden aikana jouduttiin vajaa-

mielishuollossa sekä laitos- että avohuollon 
alueella toimimaan vaikean paikkapulan val-
litessa. 

Kaupungin oman keskuslaitoksen ensim-
mäisen vaiheen toteutumisajankohta näyttää 
siirtyvän edelleen eikä laitospaikkoja ole 
voitu saada pysyväiskäyttöön muistakaan 
keskuslaitoksista enemmän kuin varaukset 
edellyttävät. 

Lahteen kuluneena vuonna siirtyneestä ja 
vajaamielislaitokseksi muuttuneesta Sylvia-
kodista varasi Helsingin kaupunki 17 hoito-
paikkaa. 

Kuusaan keskuslaitokseen siirrettiin vielä 
vuoden alussa muutamia huollettavia sieltä 
edellisen vuoden lopulla tilapäiskäyttöön 
saaduille 26 paikalle. 

Päivähuoltoloiden osalta käytettävissä ole-
va paikkamäärä pysyi ennallaan, mutta kau-
punginvaltuusto oikeutti 1.4. tekemällään 
päätöksellä lastensuojelulautakunnan laajen-
tamaan Vaihetyökeskuksen 135 paikkaisek-
si. Lisäpaikkojen käyttöönotto siirtyi kui-
tenkin uusissa tiloissa suoritettujen muutos-
töiden takia vuoden 1971 alkupuolelle. 

Avohuollon toimintoja pyrittiin edelleen 
tehostamaan ja asiakkaat käyttivät entistä 
runsaammin mm. vajaamielisneuvolan pal-
veluja. Huoltotarkastajat hoitivat neuvola-
käynteihin liittyvien tapausten lisäksi 137 
muuta tutkimustapausta. 

Yhteistyö molempien kieliryhmien van-
hempain yhdistysten, Kehitysvammatuki 
57:n ja De Utvecklingsstördas Väl-yhdistyk-
sen kanssa on ollut myönteistä. Viime mai-
nitun yhdistyksen Tallbon päivähuoltolassa 
oli Helsingin kaupungin käytössä 10 paik-
kaa. Kehitysvammatuki 57 lisäsi asuntola-
toimintaansa perustamalla entisen 12-paik-
kaisen pojille ja miehille tarkoitetun Oma-
kotiasuni olan lisäksi 7-paikkaisen tyttöjen ja 
naisten asuntolan, joka aloitti toimintansa 
syksyllä. Yhdistyksen järjestämä kerho- ja 
muu vapaa-ajan toiminta oli vilkasta ja sitä 

tuettiin luovuttamalla kerhojen käyttöön 
päivähuoltoloiden tiloja. 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hel-
singin ja Uudenmaan piirit järjestivät aikai-
sempien vuosien tapaan kehitysvammaisille 
kesäsiirtolatoimintaa, johon osallistui 10 
(13) helsinkiläistä. 

Henkilöstön koulutustoiminta on ollut 
vajaamielishuollon alalla vireätä ja monet 
avo- ja laitoshuollon työntekijät osallistui-
vat alan kursseihin sekä koulutustilaisuuk-
siin. 

Vajaamielisneuvola. Lastensuoj eluviraston 
vajaamielisneuvolalla oli 76 (80) vastaanotto-
kertaa. Yhteensä tutkittiin tai hoidettiin 
322 (292) tapausta eli keskimäärin 4 (4) 
tapausta vastaanottoa kohti. Vastaanottoa 
pyydettäessä ilmoitetun pääasiallisen syyn 
perusteella tapaukset jakautuivat seuraa-
vasti: 
Perustutkimus vajaamielisyyden ja sen 

asteen selvittämiseksi 74 
Lääkehoidon määrääminen ja sen kont-

rollointi 69 
Tutkimus ja lausunto erilaisia sosiaali-

turva-anomuksia varten 28 
Laitossijoituksen alkaessa suoritettu 

tarkastus 8 
Neuvottelu ja ohjaus kasvatus- ja hoi-

tovaikeuksien vuoksi 58 
Lähete sairaala- tai poliklinikkatutki-

muksiin tai hoitoon 17 
Tutkimus ja lausunto lääkintävoimis-

telun tarpeesta 4 
Tutkimus ja lausunto sterilisaatioesi-

tystä varten 2 
Tutkimus erilaisten lausuntojen anta-

mista varten (kansakoulu-, sotilas-, 
oikeus- ym. viranomaisille) 58 

Muut toimenpiteet 4 

Yhteensä 322 

Neuvolaan tuloon oli 62 (44) tapauksessa 
kaksi tai useampia syitä. 

Vajaamielisten lukumäärä, ikä- ja suku-
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puoliryhmitys, älyllisen tason mukainen ja-
kautuminen ja syntyperä (aviollinen-avio-
ton) sekä lisävammaisuutta ja erityishoitoa 
koskevat tiedot käyvät ilmi eripainoksen 
taulukoista. 

Toimenpiteitä 

Vajaamielisluetteloon merkittiin 50 
Vajaamielisluettelosta poistettiin (luet-

telossa vuoden päättyessä 1 407) ... 33 
Vajaamielisvalvontaan asetettiin 1 
Valvonta lakkautettiin (valvonnassa 

vuoden päättyessä 37) 4 
Päivähuoltoloissa sai hoitoa (kaupun-

gin omissa 334, Aula-työkodissa 55, 
Tallbon päiväkodissa 11) 400 

Sijoitettiin laitoshoitoon 164 
Poistettiin laitoshoidosta 134 
Sijoitettiin kesäsiirtoloihin 108 
Annettiin erilaisia avustuksia (invalidi-

välineitä, lääkintävoimistelunkustan-
nuksia, poliklinikkamaksuja, ham-
mashoidonkustannuksia, lääkkeitä 
yms.) 213 

3. Suojelukasvatustoimisto 

Suojelukasvatustoimiston tehtävänä on 
suorittaa lasten ja lähinnä nuorison huoltoa 
niissä tapauksissa, joissa huollon tarve liittyy 
korostuneisiin sopeutumishäiriöihin. Tällai-
sia suojelukasvatusta tarvitsevia lapsia ja 
nuoria koskevia ilmoituksia saapui toimistoon 
kertomusvuoden aikana kaikkiaan 4 677 
(3 682), mihin lukuun sisältyvät myös sellai-
set selvitys- ja tutkimustapaukset, jotka ei-
vät aiheuttaneet varsinaista huoltoa. Näi-
hin lukuihin eivät sisälly kuitenkaan koulu-
kuraattorin hoitamat tapaukset eivätkä ran-
gaistusmääräysmenettelyn käyttöä koskevain 
asiain käsittely. Taulukosta ilmenevä yhteis-
luvun lisääntyminen johtuu pääasiallisesti 
poliisin taholta tulleiden ilmoitusten lisään-
tymisestä 901:llä. Nuori itse oli aloitteen teki-
jänä 72 (41) tapauksessa. 

Omaisuusrikoksia koskevia ilmoituksia oli 
enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta suu-
rin lisääntyminen ilmenee alkoholista päih-
tyneenä tavattujen kohdalla, joita oli 1 028 
(717). Poliisin suorittamat juopumuspidätyk-
set ovat vastaavasti lisääntyneet. Tämä liit-
tyy kaupungissa yleisesti vaikeutuneeseen 
nuorison päihdeongelmaan. Rangaistusmää-
räysasioita ja koulukuraattoritoimintaa lu-
kuunottamatta toimiston tutkittavaksi ja 
huollettavaksi tulleiden henkilöiden luku-
määrä oli 2 498 (2 076). 

Kertomusvuoden kuluessa sai oikeudelli-
sen ratkaisun 1 360 (1 381) alle 18-vuotiasta 
koskevaa rikosasiaa. Näistä 493 (638) koski 
alle 15-vuotiaiden tekemiä rikoksia, jotka 
eivät lainkaan tulleet syyttäjän tai tuomio-
istuimen käsiteltäviksi. Mikäli rangaistus 
oli sekä sakko- että vapausrangaistus, se 
on merkitty vain vapausrangaistuksen ryh-
mään. Täytäntöönpantavia vapausrangais-
tuksia tuomittiin näille alle 18-vuotiaille 
asiakkaille runsaammin kuin edellisenä vuon-
na eli 75 (41). Kaikkien alle 15-vuotiaitten 
lasten sekä syyttämättä ja tuomitsematta 
jätettyjen nuorten tapaukset toimisto tutki 
arvioiden mahdollisen huollon tarpeen. Nämä 
oikeudellista käsittelyä esittävät asiat ilme-
nevät eripainoksen taulukoista. 

Suoj elukasvatustoimiston vastaanottoryh-
män sosiaalityöntekijät olivat nuorten ja hei-
dän omaistensa tavattavissa virastossa sekä 
ottivat vastaan asiakkaita poliisilaitoksella 
tapahtuvien kuulustelujen yhteydessä. Vas-
taanottoryhmä suoritti ensihuoltoa klo 24 
saakka myös viikonloppuiltoina käsitellen 
erityisesti päihtymistapauksia sekä poliisin 
ja suoraan asiakkaiden taholta ilmoitettuja 
akuutteja perhekonflikteja. Erityisesti päih-
deongelma on laajentunut sekä rikosasioita 
koskevat kuulustelut lisääntyneet. Mikäli 
vastaanottoryhmä totesi pysyvän avohuollon 
olevan tarpeen, asia tuli jonkun piireittäin 
toimivan huoltotarkastajan tehtäväksi. Nä-
mä hoitavat vain pysyviä asiakassuhteita, 

147 



21. Lastensuoj elutoimi 

kuten suojelu valvontaa, mikä saattaa kestää 
vuosikausia. Mikäli lapsi tai nuori otettiin 
sijaishuoltoon, asiaa hoiti perhehoitoon eri-
koistunut huoltotarkastaja ja laitoksiin si-
joitettujen kohdalla laitoskuraattorit. Kou-
lukuraattorit työskentelivät kouluissa ja ot-
tivat asiakkaita vastaan suoraan omista 
kouluistaan. 

Vastaanottoryhmän sosiaalityöntekij ät 
joutuivat entistä enemmän seuraamaan ala-
ikäisten lainrikkojain esitutkintatapauksia 
rikospoliisissa. Täten seurattujen esitutkinta-
tapausten määrä nousi huomattavasti ollen 
kertomusvuonna 1 622 (1 200). Lastensuoje-
luasetuksen 7 §:ssä määrätyn lastensuojelu-
lautakunnan edustuksen Helsingin raastu-
vanoikeudessa ja muissa tuomioistuimissa 
hoitivat enimmäkseen Kriminaalihuolto- yh-

distyksen oikeusedustajat suojelukasvatustoi-
miston antamalla valtakirjalla. Kriminaali-
huolto huolehti myös enimmäkseen nuorista 
rikoksentekijöistä annetussa laissa säädetystä 
henkilötutkintain suorittamisesta tuomiois-
tuimille. 

Toimenpiteitten yhteisluku oli 5 432 
(3 533). Tutkimuksen, neuvonnan ja ohjauk-
sen puitteissa hoidettiin 3 371 (2 746) ta-
pausta. Muita toimenpiteitä esiintyi likimain 
samoissa määrin kuin edellisenäkin vuonna. 
Sijaishuoltoa koskevia päätöksiä tehtiin 480 
(416), mutta sijaishuollon osuus koko mää-
rästä oli alhaisempi kuin edellisenä vuonna. 

Avohuollon puitteissa tapahtuvan valvon-
nan määrä ilmenee jäljempänä olevasta tau-
lukosta. 
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Suojelukasvatustoimiston uudet huoltotoimenpiteet lapsen iän mukaan 

Lapsen ikä, vuotta Kaikkiaan 

Huoltotoimenpide —6 7— 12 13--15 16—17 18 Tunte-
maton Yh-Poikia Tyttöjä teensä Tyttöjä 

P T P | T P T P T P T P T 

A vohuolto 
Tutkimus 3 2 152 35 465 275 755 345 366 132 9 10 1 750 799 2 549 
Neuvonta j a ohj aus 2 — 73 8 199 88 227 94 94 31 5 1 600 222 822 
Suojelu valvonta — — 6 3 34 8 31 10 1 5 — — 72 26 98 
Muu valvonta — — 3 — 16 6 35 24 78 31 — — 132 61 193 
Taloudellinen avustaminen ... 1 — 13 6 77 44 91 77 80 55 — — 262 182 444 
Koevapaus — — 1 — 2 1 6 1 4 — — — 13 2 15 
Ansiotyötä koskeva toimen-

pide 1 1 2 — — — — 1 3 4 
Sosiaalinen oikeusapu — — 16 1 68 41 203 66 72 20 4 3 363 131 494 
Henkilötutkinta tuomioistui-

melle 1 3 2 4 — — — 7 3 10 
Toimittaminen lääkärin tai 

psykologin tutkim — — 2 2 16 6 6 8 3 — — — 27 16 43 
Koulunkäynnin järjestäminen — — — 1 4 2 1 1 — — — — 5 4 9 
Toimittaminen kotikuntaan ... 1 — 10 3 16 29 20 35 10 13 2 — 59 80 139 
Toimittaminen polikliiniseen 

hoitoon — — 1 1 1 — 1 1 — — — — 3 2 5 
Lähettäminen käytössä ole-

vaan hoitopaikkaan — — — — 3 — 1 — — — — — 4 — 4 
Annettu lausunto viraston ul-

kopuolelle 1 3 2 2 2 — — 5 5 10 
Muu toimenpide 2 1 19 6 84 60 133 98 68 30 1 1 307 196 503 

Yhteensä 9 3 296 66 985 563 1 517 766 782 319 21 15 3 610 1 732 5 342 

Sijaishuolto 
Orpo 
Hylätty 
Luovutussopimuksella — — 4 2 15 6 6 7 2 1 — — 27 16 43 
Päätöksellä vastoin vanhem-

pien tahtoa — — 1 1 3 1 4 2 6 
Väliaikaisesti vanhempien 

suostumuksella — — 6 2 24 11 18 9 — 4 — — 48 26 74 
Vain sijoitettu - - 13 2 25 23 32 21 6 15 - - 76 61 137 

Yhteensä — — !)24 7 67 41 cn
 

Oi
 

37 8 20 — — 
2)155 105 2)260 

Siitä sekä avo- että sijaishuol-
toa saaneet — — 18 7 55 34 51 33 7 15 — — 131 89 220 

*) Lisäksi 1, jolla huollon perusteesta ei tietoa. 
2) Samoin 2. 
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Suojelukasvatustoimiston valvonta 

(luvut on laskettu suojelukasvatustoimiston kortistojen perusteella eikä tilastotoimistossa, 
kuten useimmat tässä toimintakertomuksessa esitetyt taulukot) 

Suojelu- Lastenhuollon jälki-
valvonnassa valvonnassa tai perhe- Valvottavia kaikkiaan 

hoitoon sijoitettuja 

Valvojan ollessa 

lastensuo- yksityinen lastensuo- yksityinen Poikia Tyttöjä Yhteensä 
jeluviran- henkilö jeluviran- henkilö omainen omainen 

Jäljellä v:sta 1969 118 32 148 7 202 
! 

103 305 
V. 1970 valvontaan tulleita 88 5 102 1 136 60 196 
Näistä: 
Muutti toiselle paikkakunnalle, vihittiin 

avioliittoon, kuoli tai valvonnan enim-
mäisaika päättyi 9 5 50 2 39 27 66 

Poistettiin valvonnasta myönteisin tu-
loksin 24 5 13 2 27 17 44 

Otettiin lastensuojelulautakunnan huos-
taan tai sijoitettiin jälleen lastenhuolto-
laitokseen 27 5 23 — 41 14 55 

Valvonta lopetettiin tuloksettomana .... 6 — — 2 4 6 
Tuomittiin rikoksesta tai siirrettiin huolto-

lautakunnan alkoholisti- ja irtolaishuol-
to-osaston huollettavaksi 7 3 3 — 13 _ 13 

V.een 1971 jääneitä 133 19 161 4 216 101 317 
Yhteensä 206 37 250 8 338 163 501 

Sen mukaan valvottavien määrä on ollut 
501 (531), mutta valvonnassa olevien luku-
määrä vuoden kuluessa on hieman noussut. 
Sijaishuoltoon tuli vuoden kuluessa 262 uutta 
nuorta, joista 225 sijoitettiin kaupungin 
omiin laitoksiin ja muut perhehoitoon, val-
tion, yksityisten tai toisten kuntien laitok-
siin. Sijaishuollosta poistui vuoden kuluessa 
243 nuorta, joista 142 kaupungin omista 
laitoksista. 31.12.1970 oli sijaishuollossa ole-
via kaupungin omissa laitoksissa 118 (97), 
valtion laitoksissa 40 (54), yksityisissä tai 
toisten kuntain laitoksissa 24 (18), perhehoi-
dossa 29 (38) ja huostassaolevia sijoittamatta 
152 (151) eli yhteensä 363 (358) nuorta. 
Sijaishuollossa on valtion koulukotien käy-
tön osuus vähentynyt ja omien laitosten 
käyttö lisääntynyt. Myös perhehoito on 
ollut lisääntymään päin. 

Rangaistusmääräykset. Toimisto käsitteli 
2 024 (3 384) poliisiviranomaisten tekemää 

esitystä rangaistusmääräysmenettelyn käyt-
tämiseksi nuorta lainrikkojaa koskevassa 
asiassa. Luvut ovat kertyneet puolen vuoden 
kuluessa, sillä 1.7.1970 tuli voimaan uusi 
rangaistusmääräyslaki, jonka mukaan po-
liisiviranomaisen ei rangaistusmääräysme-
nettelyä käyttäessään enää tarvitse hankkia 
sosiaalilautakunnan suostumusta. Edellä mai-
nituista käsitellyistä tapauksista 258 koski 
alle 18-vuotiaita ja 1 766 yli 18-vuotiaita. 
Moottoriajoneuvorikoksia oli 1 620 ja muita 
liikennerikoksia 34 sekä muita rikoksia 370. 
Uuden lain mukaan rangaistusmääräysme-
nettelyn käyttö on laajentunut tietyin edel-
lytyksin sellaisiinkin rikoksiin, joista ankarin 
rangaistus olisi 6 kk vankeutta. Näin ollen 
mm. näpistyksiä voidaan käsitellä rangaistus-
määräysmenettelyllä. Helsingin rikospoliisi-
osasto on kuitenkin ollut pidättyväinen ran-
gaistusmääräysmenettelyn soveltamisessa tä-
mänlaatuisissa tapauksissa alle 18-vuotiaisiin. 
Valtakunnallisia ohjeita poliisin ja nuorison-
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huollon yhteistoiminnasta näissä asioissa ei 
kertomusvuoden kuluessa annettu. 

Kaksi koulukuraattoria toimi kertomus-
vuonna Aleksis Kiven, Alppilan ja Kallion 
kansakouluissa. Koulukuraattorin palveluk-
sia käytti 265 oppilasta eli 13.4 % kansakou-
lun ja 23. l % kansalaiskoulun oppilaista. 
Aloitteen tekijänä oli 54 %:ssa tapauksista 
opettaja, oppilaat itse tai holhooja 32 %:ssa 
(21.4), kouluterveydenhuolto 4.6 %:ssa ja 
lastensuoj elu virasto 3 %:ssa tapauksista. 
Kuraattorit suorittivat oppilashuoltoa so-
siaalityön menetelmin ollen yhteistyössä 
opettajien ja terveydenhuolto viranomaisten 
kanssa. He vaikuttivat oppilaitten sosiaalis-
ten vaikeuksien ennalta ehkäisemiseen sekä 
auttoivat oppilaita ja heidän vanhempiaan 
käyttämään hyväkseen koulun ulkopuolisia 
palveluja kiinnittäen erityisesti huomiota 
oppilaisiin, joiden kotihuolto vaikutti puut-
teelliselta ja joiden koulunkäynnissä alkoi 
ilmetä häiriöitä tai jotka siirtyivät muusta 
koulumuodosta kansakouluun. Koska tämä 
toiminta on kokeiluluontoisena ollut käyn-
nissä v:sta 1964 lähtien ja se on osoittautu-
nut tärkeäksi, lastensuojelulautakunta on 
uusiintuvasti tehnyt aloitteita koulukuraat-
torityön laajentamiseksi kaikkiin kaupungin 
kouluihin, mutta nämä aloitteet eivät ole 
vielä johtaneet uusiin järjestelyihin. Koulu-
kuraattorien työtä ohjasi edelleen nuorison-
huoltajan puheenjohdolla toimiva neuvotte-
luryhmä. Toimintaa on selostettu lähemmin 
suomenkielisten kansakoulujen vuosikerto-
muksessa. 

4. S osia alilääkäri n toimisto 

Sosiaalilääkärin toimiston toiminnan pai-
nopiste on jossain määrin siirtynyt yksilökes-
keisestä tutkimustyöstä laajempaan osallis-
tumiseen lastensuojelutoimen yleiseen suun-
nitteluun ja kehittämiseen. Lastensuojelu-
kentän koulutustoimintaan on osallistuttu 
pitämällä useita alustuksia lääketieteellisistä 
ja psykologisista aiheista sekä toimimalla 

henkilökuntaryhmien ohjaajina. Enenevässä 
määrin on myös vastattu avo- ja laitoshuollon 
työntekijöiden konsultatio- ja työnohjaus-
kysyntään. 

Toimistossa pidettiin viikottain työneu-
votteluja, toimiston koko henkilökunta ja 
ammattiryhmät vuoroviikkoina. Yhteistyö 
kaupungin lasten- ja nuorisopsykiatristen 
sairaaloiden, kasvatusneuvoloiden ja amma-
tinvalinnan ohjaustoimiston kanssa oli kiin-
teää. Sosiaalilääkärin toimiston henkilökun-
taa osallistui omien ammattiyhdistystensä 
sekä Kasvatusneuvoloiden Liiton järjestä-
miin opintopäiviin ja seminaareihin. 

Toimistoon ilmoitettiin toimintavuoden 
aikana 912 (1 080) lasta tai nuorta seuraa-
vasti: 

lastenhuoltotoimistosta 522 (561) 
vajaamielishuolto-osastosta .... 97 (237) 
suojelukasvatustoimistosta 293 (282) 

Asiakkaitten käyntikertoja oli yhteensä 
2 644. 

Toimiston työntekijöiden laitos- ja koti-
käyntejä oli yhteensä 719. Ilmoitetut tapauk-
set käsiteltiin viikottain alkuneuvottelussa, 
johon osallistui sosiaalityöntekijä esittelijänä, 
johtava psykologi ja sosiaalilääkäri. Tällöin 
sovittiin siitä, kuka tai ketkä työryhmän jä-
senet osallistuvat tapauksen tutkimukseen ja 
hoitoon. 

Sosiaalityöntekijän osuuden hoiti alku-
neuvottelun jälkeen joko sosiaalilääkärin toi-
miston sosiaalityöntekijä tai lähettävän toi-
miston huoltotarkastaja. Tutkituista tapauk-
sista pidettiin 808 (825) neuvottelua. Näissä 
tapahtuneen suullisen tietojen välityksen 
lisäksi annettiin tarpeen ja mahdollisuuksien 
mukaan kirjallisia lausuntoja. 

Sosiaalilääkärin toimistossa yksilöhoidossa 
kävi 89 (76) lasta/nuorta, joilla oli käyntiker-
toja 913 (792) sekä lasten huoltajia 50 (32), 
käyntikertoja oli 366 (255). Toiminnassa on 
ollut 9 hoitoryhmää, joissa käyntikertoja oli 
126. 
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Viraston kasvatuskoti- ja adoptiotyöryh-
mälle annettiin psykologis-psykiatrista asian-
tunti] a-apua. Tarvittaessa tapasi psykiatri 
myös tulevia ottovanhempia. Adoptioneuvot-
teluja, joihin psykologi ja psykiatri osallistui-
vat, oli 44 (36). 

5. Elatusaputoimisto 

Elatusvelvollisuuden alustavan selvityksen 
suoritti lastenvalvoja äitien antamien tieto-
jen perusteella. Asianosaisten ja lastenvalvo-
jan keskinäisissä neuvotteluissa koetettiin 
kussakin tapauksessa saada aikaan elatus-
sopimus, mutta jos elatusvelvolliseksi makaa-
jaksi ilmoitettu kieltäytyi sopimasta tai ela-
tusavun määrästä ei päästy yksimielisyyteen, 
otettiin lapsen äidin pyynnöstä tai viran puo-
lesta elatusvelvollista vastaan haaste. 

Elatusvelvollisuus selvitettiin asianosaisten 
keskinäisellä sopimuksella 254 (255) tapauk-
sessa ja tuomioistuimen päätöksellä 107 (90) 
tapauksessa, joista 15:ssä kanne hylättiin. 

Maksuttomasta oikeudenkäynnistä anne-
tun lain perusteella haettiin kantajana esiin-
tyvän äidin puolesta 76 (107) tapauksessa 
maksutonta oikeudenkäyntiä; hakemuksista 
hyväksyttiin 73 (101) ja hylättiin 3 (6). 

Kaikkiaan esiinnyttiin oikeudessa 269 
(307) kertaa. Lisäksi lastenvalvoja esiintyi 
lastensuojelulautakunnan edustajana 5 (5) 
kertaa. Toisten kuntien lastenvalvojien puo-
lesta esiinnyttiin oikeudessa 7 (3) kertaa. 

Muille sosiaaliviranomaisille annettiin vir-
ka-apua lastenvalvojan toimialaan kuuluvissa 
tehtävissä 111 (145) tapauksessa. 

Työlaitosesityksiä teki elatusapujaosto 
Uudenmaan lääninhallitukselle avioliiton ul-
kopuolella syntyneiden lasten osalta 41 (26) 
ja avioliitossa syntyneiden lasten osalta 128 
(179) tapauksessa. Lääninhallituksen päätös 
saatiin yhteensä 165 (279) tapauksessa. Pää-
töksistä oli hylkääviä 18 (26). Huoltoapulain 
42 §:n perusteella käsiteltiin elatusapujaos-
tossa työlaitoksessa olevien elatusvelvollisten 

144 (150) työloma-anomusta. Työlaitospää-
töksen täytäntöönpano päättyi 34 (18) ta-
pauksessa lapsen täytettyä 18 vuotta. Kor-
keimman hallinto-oikeuden päätöksiä saatiin 
25, joista 7 hylkäävää. 

Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
luetteloon merkittiin elatusaputoimistossa 
v:n 1970 aikana 643 (728) ja poistettiin 683 
(652) tapausta. Kun v:lta 1969 siirtyi 4 633 
(4 557) tapausta, oli v:n 1970 lopussa 4 593 
(4 633) lasta luettelossa. 

Lastenvalvojan luettelossa olleet äidit ja 
elatusvelvolliset: 

Siviilisääty 
v., ... Elatus-Aiteia , J velv. 

Naimattomia 3 727 1 849 
Leskiä ja laill. eronneita ... 607 562 
Naimisissa olevia 258 1 341 
Tiedot puuttuvat 1 841 

Yhteensä 4 593 4 593 

Ikä v., ... Elatus-
vuotta ' velv. 

15 23 3 
16—19 826 294 
20—24 1 858 1 210 
25—29 951 1 019 
30—34 527 600 
35—39 299 357 
40—44 97 207 
45—49 12 116 
50—54 — 51 
55—59 — 16 
60— — 15 
Tiedot puuttuvat — 705 

Yhteensä 4 593 4 593 

Lastenvalvojan luetteloissa olleista avio-
liiton ulkopuolella syntyneistä lapsista hy-
väksyttiin ottolapsiksi 76 (68). 

Tunnustettuja lapsia oli 611. 
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Lastenvalvojan luetteloissa olevista lap-
sista kuoli kertomusvuonna 6 (14), joista sai-
raalassa 5 ja 1 tapaturmaisesti. 

Elatusavun ennakko oli toimintavuonna 
enintään 50 mk kuukaudessa lasta kohti. 

Elatusavun ennakkoa koskevia hakemuk-
sia jätettiin elatusaputoimistoon vuoden ku-
luessa 786 (656), joista lautakunta hylkäsi 
47 (25), koska lainmukaiset edellytykset en-
nakon suorittamiselle puuttuivat, sekä lak-
kautti ennakon suorittamisen 392 (415) ta-
pauksessa samasta syystä. 

Ennakkoa suoritettiin 4 193 (4 033) avio-
liitosta syntyneestä lapsesta 2 765 (2 569) 
nostajalle yhteensä 1 781 270 (1 377 952) mk, 
ennakon korvausta perittiin 1 042 (956) ela-
tusvelvolliselta 344 010 (277 403) mk. 

1 238 (1 091) avioliiton ulkopuolella syn-
tyneestä lapsesta maksettiin ennakkoa 1 096 
(1 086) huoltajalle yhteensä 443 433 (35 977) 
mk, suoritetun ennakon korvaukseen perit-
tiin 563 (535) elatusvelvolliselta yhteensä 
123 741 (126 414) mk. 

Ennakkoa suoritettiin kaikkiaan siis 3 861 
(3 655) nostajalle 5 431 (5 124) lapsesta yh-
teensä 2 224 703 (1 713 929) mk ja ennakon 
korvausta perittiin yhteensä 467 751 
(403 818) mk, eli 21 (23.6) % suoritettujen 
ennakoiden määrästä. 

Uudenmaan lääninhallitus on nojautuen 
elatusavun ennakosta annetun lain 17 §:ään 
v:n 1970 kuluessa tekemillään päätöksillä 
määrännyt, että 115 (126) elatusvelvolliselta 
saadaan korvaus suoritetusta ennakosta jät-
tää perimättä. 

Vapauttamisen perusteet olivat: 
Tapauk- ^ ^ 

Elatusvelvollisen s i a 

sairaus 2 3 630 
kuolinpesän varattomuus 50 72 583 
työkyvyttömyys 36 42 865 
asepalveluksen suoritta-

minen 2 870 
Elatusvelvollinen 

vaarantaisi mahd. itsensä 
ja omaistensa elättämi-
sen 24 48 236 

kärsinyt vapausrangais-
tusta 1 400 

Yhteensä 115 168 584 

Lääninhallitus hylkäsi 5 (16) elatusvelvolli-
sen anomuksen vapautua korvaamasta suori-
tettua ennakkoa. 

Elatusaputoimisto on v:n 1970 kuluessa 
122 (86) tapauksessa antanut lausuntoja ja 
selvityksiä Uudenmaan lääninhallitukselle 
elatusvelvollisten hakemuksista, jotka koski-
vat vapautumista korvaamasta suoritettua 
ennakkoa. 
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Lastenvalvojan rahavarat ja tilitapahtumat v. 1970 

T u l o t 

Siirto v:sta 1969: 
Lastenvalvojan talletus-, säästö-, postisiirtotilin ja kassan 

saldo 

Peritty elatusapuennakkoa 
Kuntien tilittämät ennakkokorvaukset 
Rahatoimiston Kallion osastolta elatusapuennakkojen mak-

samiseen 
Yksityisiltä perityt oikeuskulujen korvaukset 
Kaupungin suorittamat oikeuskulujen korvaukset 
Korkotuloja 
Lastenvalvojan säästö- ja talletustilin korko 

Aviotto-
mien Avio-
lasten lasten 

puolesta puolesta Yhteensä 
mk mk mk 

102 750 
242 971 1 347 244 318 
381 380 821 399 2 202 779 
323 255 21 651 344 906 
123 741 344 010 467 751 

4 166 10 083 14 249 

— — 1 755 000 
7 639 813 8 452 
6 383 5 837 12 220 
7 416 63 7 479 
— — 378 

Yhteensä 5 160 282 

M e n o t 

Huoltajille suoritetut lasten elatusmaksut 1 469 059 831 098 2 300 157 
Kaupungille suoritetut hoitomaksujen korvaukset 323 255 21 651 CO

 
rf

^ 
tf^

 

906 
Maksettu elatusapuennakkoa 443 433 1 781 270 2 224 703 
Ennakkokorvaukset kunnille 5 617 6 540 12 157 
Kaupungille suoritetut oikeuskulujen korvaukset 753 7 760 
Oikeuskuluihin käytetty 13 269 6 643 19 912 
Lastenvalvojan säästö- ja talletustilin korko — 378 
Siirto v:een 1971: 
Lastenvalvojan talletus-, säästö-, postisiirtotilin ja kassan 

saldo 45 123 
Valvottujen säästötilien saldo 211 879 307 212 186 

Yhteensä 5 160 282 

6. Väestö asiaintoimisto 

Äitiysavustukset. Hakemuksia otti vastaan 
lastensuojelu viraston lisäksi 35 neuvolaa, 
joissa neuvolapiireja yht. 45. Virastoon jätet-
tiin 99 (104) ja neuvoloihin 6 922 (7 257) ha-
kemusta. 

Jaosto käsitteli yhteensä 7 021 (7 361) 
äitiysavustushakemusta. Näistä hyväksyttiin 

6 966 (7 269), joista aviottomia 518 (542) ja 
hylättiin 55 (92), joista aviottomia 20 (39). 

Avustus myönnettiin 6 760 (7 074) sellai-
selle hakijalle, jotka olivat käyneet lain mää-
räämässä tarkastuksessa ennen neljännen 
raskauskuukauden päättymistä sekä 206 
(195) hakijalle, jotka olivat esittäneet päte-
vän syyn laiminlyöntiinsä. 
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Hakijoiden äitiysavustuslain määräämässä 
tarkastuksessa käynnit: 

IV raskauskuukaudessa tai sitä Tarkastuksia 
ennen 6 772 (7 090) 

V » » 75 (83) 
VI » » 73 (84) 
VII » » 34 (46) 
VIII » » 33 (27) 
IX » » 14 (18) 
X » » 8 (5) 
Ei lainkaan tarkastuksia ennen 

synnytystä 12 (8) 
Yhteensä 7 021 (7 361) 

Kertomusvuoden loppuun mennessä suori-
tettiin hakijoille edelliseltä vuodelta nosta-
matta jääneitä ja kertomusvuoden aikana 
myönnettyjä anomuksia yhteensä 354 750 
(366 600) mk. Näistä oli luontoisavustuksia 
253 900 (266 500) mk:n arvosta. Ohjekirjasia 
odottaville äideille jaettiin edelleenkin kau-
pungin kustannuksella. 

Sosiaalihallitus myönsi kertomusvuoden 
äitiysavustusten maksamiseen ennakkoa 
70 000 (80 000) mk. 

Äitiysavustus oli kertomusvuonna 50 mk 
jokaista syntynyttä lasta kohti. 

Perhelisät. Perhelisähakemuksia oli yhteen-
sä 1 149 (1 609), joista hyväksyttiin 1 064 
(1 591) ja hylättiin 85 (127). Veroylityksen 
takia hylättiin 63 (92) ja muusta syystä 22 
(35). Hakemuksista oli 27 (18) toistamiseen 
käsiteltävänä lapsen syntymän tai muun 
syyn takia. 

Perhelisän määrä oli 7 6 mk lisään oikeutet-
tua lasta kohti. Lisä myönnettiin harkinnan 
perusteella 197 (299) perheelle veroylityk-
sestä huolimatta. 

Perhelisää saaneella 1 037 (1 464) perheellä 
oli lisään oikeutettuja lapsia yhteensä 4 275 
(5 413), joista 4 074 (5 061) alle 16-vuotiaita 
ja 201 (352) koulunkäynnin perusteella huo-
mioon otettuja 16 v täyttäneitä lapsia. 

Perhelisäperheet lapsiluvun mukaan 
Lapsia 

perhettä 
kohden 

Perheitä 
Lapsia 

perhettä 
kohden 

Perheitä 

2 146 (410) 8 8 (8) 
3 59 (156) 9 3 (4) 
4 522 (551) 10 2 (1) 
5 204 (234) 11 i ( - ) 
6 67 (71) 12 - (i) 
7 25 (29) Yhteensä 1 037 (1 465) 

Perhelisän saajista oli 785 (817) varsinaisia 
suurperheitä ja 252 (232) työkyvyttömien 
perheitä. 

Kertomusvuonna suoritetusta koko perhe-
lisän määrästä 123 633 (172 035) mk:sta jaet-
tiin suurille perheille 91 542 (97 460) mk ja 
työkyvyttömien perheille 32 091 (28 576) mk. 

Avustuksen suorituksessa käytettiin edel-
leenkin liikkeisiin suoraan annettuja osto-
osoituksia. Osan tarvikkeista hankkivat per-
heet itse, esittäen niistä hyväksyttävän tili-
tyksen toimistoon. 

Perhelisävaroista käytettiin asuin- ja ta-
lousrakennusten kunnostamiseen 1 738 
(2 342) mk, sänkyihin ja vuodevaatteisiin 
53 297 (71 568) mk, huonekaluihin ja sisus-
tukseen 23 290 (29 279) mk, astioihin ja mui-
hin taloustarvikkeisiin 11 037 (13 980) mk, 
pölynimureihin, jääkaappeihin, ompelu- ja 
pesukoneisiin 5 997 (5 728) mk, vaatetukseen 
28 062 (48 606) mk ja muihin luontoissuori-
tuksiin 212 (532) mk. 

Sosiaalihallitus myönsi kertomusvuonna 
perhelisien maksamista varten ennakkoa 
105 000 (145 000) mk. 

Erityislapsilisät. Uusia erityislapsilisäha-
kemuksia jätettiin kertomusvuoden aikana 
630 (873), joista toisista kunnista siirrettyjä 
oli 27 (36). Hakemuksia hylättiin 109 (168). 

Jaoston käsiteltävänä oli kertomusvuoden 
aikana 1 944 (4 088) erityislapsilisäasiaa. 
Näistä oli lain määräämiä tarkistuspäätöksiä 
947 (886). Erityislapsilisää myönnettiin har-
kinnan perusteella tai suoritusta jatkettiin 
veroylityksestä huolimatta 175 (195) nosta-
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jalle. Tapauksia, joissa erityislapsilisähake-
mus hylättiin tai tarkistuksen yhteydessä 
suoritus päätettiin lopettaa, oli 350 (1 824). 
Laissa säädettyjen edellytysten puuttumisen 
takia hylättiin anomus tai lakkautettiin suo-
ritus 269 (1 741) tapauksessa, veroylityksen 
takia 24 (44), varallisuuden takia lapsen avut-
tomuudesta huolimatta 2(1) sekä toisiin kun-
tiin siirtymisen takia 35 (32) tapauksessa. 

Kertomusvuoden aikana lähetettiin 55 (56) 
avutonta lasta koskevaa hakemusta lausun-
toineen sosiaalihallituksen ratkaistavaksi. 

Lasten lukumäärä erityislapsilisän suorit-
tamisperusteen mukaan oli vuoden viimeisen 
neljänneksen aikana erityislapsilisälain ja 
-asetuksen nojalla seuraava: 

11 (8) Lain 3 § 1: 2) puoliorpous 
» » 3) au-lapsen elatus-

avun puuttu-
minen 294 (288) 

» » 4) vanhempain kan-
saneläke 954 (894) 

Yhteensä 1 259 (1 190) 

As. 3 § 1: 1) sokeus 2 (25) 
» 2) kuurous 58 (78) 
» 3) raajavamma .... 33 (69) 
» 4) vaikea kaatuma-

tauti 14 (28) 
» 5) syvä vajaamieli-

syys tai mieli-
sairaus 30 (157) 

» 6) sokeritauti 136 (136) 
» sydänvika 3 (3) 
» keuhkoastma ... 9 (14) 
» muu avuttomuus 50 (85) 

Yhteensä 335 (595) 

Erityislapsilisää suoritettiin viimeiseltä nel-
jännekseltä kaikkiaan 1 594 (1 785) lapsesta 
1 160 (1 360) nostajalle yhteensä 88 734 
(109 480) mk. Kertomusvuoden aikana suori-
tettiin kaiken kaikkiaan erityislapsilisää 
368 046 (656 972) mk. 

Erityislapsilisän määrä oli avuttomien las-
ten kohdalla 92 mk ja muiden kohdalla 46 mk 
vuosinelj änneksessä. 

Kodinperustamislainoja ei vuoden 1957 elo-
kuusta lähtien ole myönnetty, koska valtion 
talousarviossa ei ole ollut tarkoitukseen mää-
rärahaa. 

Lapsilisät. Lapsilisän määrä oli kertomus-
vuonna ensimmäiseltä ja toiselta vuosinel-
jännekseltä yhdestä lapsesta 52 mk, toisesta 
61.50 mk ja kolmannesta ja sitä seuraavista 
lapsista 74 mk. Kolmannelta ja neljänneltä 
vuosineljännekseltä oli lapsilisän määrä yh-
destä lapsesta 57 mk, toisesta 68 mk ja kol-
jannesta ja sitä seuraavista lapsista 81 mk. 
Kertomusvuoden aikana rekisteröitiin 5 610 
(5 805) kokonaan uutta lapsilisätapausta. 
Sen lisäksi rekisteröitiin toisista kunnista 
siirrettyjä ja aikaisemmin rekisteröityihin 
perheisiin syntyneitä lapsia 3 277 (3 689). 

Jaosto käsitteli vuoden aikana 1 896 
(2 069) lapsilisää koskevaa asiaa. Väestö-
asiainjaoston valtuuttamat virkailijat ratkai-
sivat 8 887 (9 494) asiaa, joissa tehtiin myön-
teinen päätös lapsilisän maksamisesta tie-
tystä lapsesta hänen lapsilisälain 3 §:n 1 
mom:ssa mainitulle huoltajalleen. 

Lapsilisää määrättiin maksettavaksi kerto-
musvuoden kuluessa 26 634 819 (25 952 463) 
mk. Siitä palautettiin virheellisiä suorituksia 
tai oikeudettomasti nostettuja lapsilisiä 
6272 (2972) mk sekä nostamatta jääneitä 
lapsilisän maksu- ja tililtäottokortteja yh-
teensä 89 516 (81 102) mk. 

Lapsilisän saajat ja lapsiluvut 

Neljännes Lapsilisän Vastaava 
J nostajia lasten luku 

I 68 576 (69 070) 112 374 (113 891) 
II 68 555 (68 948) 111 694 (113 524) 
III 68 167 (69 115) 110 892 (113 580) 
IV 68 394 (69 443) 110 834 (113 674) 

Näihin lukuihin sisältyy n. 1 200 tapausta, 
joista lapsilisä on maksettu kunnalle. 
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Lapsilisää nostaneet yksityiset perheet lapsi-
luvun mukaan vuoden viimeisen neljänneksen 
aikana: 

Lapsilisää 
nostettiin 

Nostajien 
lukumäärä 

Lasten 
luku 

1 lapsesta 35 600 (35 699) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

22 812 (23 026) 
6 609 ( 6 972) 
1424 ( 1585) 

300 ( 328) 
64 ( 
15 ( 

6 ( 
2 ( 
1 ( 

85) 
17) 

8) 
2) 

35 600 
45 624 
19 827 
5 696 
1500 

384 
105 
48 
18 
10 

(35 699) 
(46 052) 
20 916) 
6 340) 
1 640) 

510) 
119) 
64) 
18) 
- ) 

Yhteensä 66 833 (67 723) 108 812 (111370) 

Kaiken kaikkiaan väestöasiaintoimisto 
maksoi v. 1970 sosiaaliavustuksia 27 481 248 
mk. 

Aviopuolisot avioliittovuosien mukaan päät-
tyneissä sovitteluissa 

. Avio-Vuosia ..... . liittoja 

0—1 16 ( 14) 
2—5 119 ( 55) 
6—10 66 ( 60) 
yli 10 75 ( 74) 

Yhteensä 276 (203) 

Sosiaaliryhmitys miehen ammatin mukaan 
päättyneissä sovitteluissa 

Sosiaaliryhmä liittoja 

I 37 ( 23) 
II 89 ( 68) 
III 136 (100) 
IV 14 ( 12) 

Yhteensä 276 (203) 

7. Asumuserosovittelut 

Lastensuojelulautakunnan määräämien kuu-
den sovittelijan hoitamat sovittelutehtävät 

Päätettyjä sovitteluja 276 (203) 
Avioliittoa jatkoi (ei todistusta) ... 60 (47) 
Neuvottelukertoja 936 (684) 
Lapsettomia aviopareja 83 ( 60) 
Lapsia yhteensä 382 (336) 

Aviopuolisot uskontokunnan mukaan päätty-
neissä sovitteluissa 

Uskontokunta . puolisoja 

Ev. lut. seurakunta 378 (274) 
Siviilirekisteri 154 (117) 
Muut uskontokunnat 20 ( 15) 

Yhteensä 552 (406) 

8. Taloustietoja 

Lastensuojelutoimen aiheuttamat bruttomenot 
tilinpäätöksen mukaan: 

mk 

Lastensuoj elu virasto 4576 494 
Avohuolto: 

turvattomien alaikäisten sijoi-
tus ja tilapäinen avustami-
nen, lasten kesävirkistys ... 4 226 689 

suojelukasvatusta tarvitsevien 
alaikäisten sijoitus ja tilapäi-
nen avustaminen 333 587 

vajaamielisten huolto 187 163 
elatusavun ennakkojen poistot 659 441 

Laitoshoito: 
kaupungin lasten- ja nuorison-

huoltolaitokset 13 416 871 
kaupungin vajaamielislaitokset 1 860 314 
turvattomien alaikäisten sijoi-

tus vieraissa laitoksissa 5 096 220 
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suojelukasvatusta tarvitsevien 
alaikäisten sijoitus vieraissa 
laitoksissa 186 885 

vajaamielisten sijoitus vieraissa 
laitoksissa 2 631 937 

Järjestöjen avustukset 663 702 
Käyttövarat 95 327 

Yhteensä 33 934 630 

Kun tulot vähennetään bruttomenoista 
33 934 630 mk:sta, kaupungin kassaa rasitta-
vaksi nettomenoksi jää 26 695 079 mk eli 
3 291 294 mk enemmän kuin edellisenä 
vuonna. 

9. Avustukset ja osuudet 
kuntainliitoissa 

Lisäksi esiintyi tilinpäätöksessä pääoma-
menoina laitosten perusparannuskustannuk-
sia seuraavasti: 

mk 

Sofianlehdon vastaanottokoti 13 860 
Hyvösen lastenkoti, Hyvölän kesä-

siirtola 16 291 
Perhekoti 7 085 
Oppilaskoti Toivola 273 
Päivähuoltola Vantaala 13 896 

Yhteensä 51 405 

Lastensuojelutoiminnan tulot: 

mk 
Valtionapu sosiaalilääkärin toimis-

ton menoihin 30 000 
Valtionapu vajaamielisten avo-

huollon menoihin 39 098 
Muut tulot 84 041 
Korvaukset annetusta huollosta: 

valtiolta ' 2 708 428 
vierailta kunnilta 44 590 
yksityisiltä 2 724 296 

Valtionapu: 
lastenkodeille 284 291 
vajaamielislaitoksille 884 955 

Ateriamaksut 107 367 
Luontoisedut 83 449 
Vuokrat 89 591 
Muut tulot 159 445 

Yhteensä 7 239 551 

Kuten menoista ilmenee, jaettiin avustuk-
sena lastensuojelujärjestöille yhteensä 
663 702 mk, josta A-klinikkasäätiö sai 
236 000 mk, Mannerheimin Lastensuojelu-
liitto 240 000 mk, Kriminaalihuolto-yhdistys 
35 000 mk, Kehitysvammatuki 57 -yhdistys 
3 500 mk ja 149 202 mk sellaiset järjestöt, 
jotka järjestivät kesävirkistystä helsinkiläi-
sille lapsille. Lisäksi suoritettiin osuutena 
Kärkulla Centralanstalt -nimistä laitosta 
ylläpitävälle kuntainliitolle 58 500 mk ja 
Rinnekoti-Säätiölle 49 512 mk. 

10. Lastensuojelu? ahastot 

Kaupungin lastensuojelutyötä varten oli 
rahatoimiston hoidossa eräitä rahastoja, joi-
den pääomat ja käytettävissä olevat korko-
varat olivat 31.12. seuraavan suuruiset: 

Pääoma Korot 
mk mk 

Adolf Holmgrenin lahjoitusra-
hasto 516 649 

Johan Gustaf Rosenbergin ra-
hasto 157 85 

Lasten kesäsiirtolan rahasto ... 269 152 
Makarna Bergmans donations-

fond 782 265 
L. A. Grönholmin Helsingin 

orpolasten rahasto 190 12 
M. Kotschackin lastenvaatetus-

rahasto 1 289 236 
Aina ja Ivar Gordien lahjoitus-

rahasto 818 178 

Yhteensä 4 021 1 577 
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11. Hoitopa i kk av ar auk s et 

Lastensuojelulautakunta sijoitti laitoshoi-
toa tarvitsevia alaikäisiä ja vajaamielisiä ker-
tomuksesta ilmenevässä määrin valtion, eri 
kuntien tai kuntainliittojen sekä yksityisten 
omistamiin laitoksiin. Lastensuojeluvirasto 
suoritti suullisilla ennakkosopimuksilla paik-
kavaraukset kuitenkin siten, että ao. jaosto 
vahvisti hoitomaksun suuruuden. Kaupunki 
on myös varannut myöntäessään avustuksia 
tai lainoja yksityisten laitosten perustamis-

kustannuksia varten käyttöönsä määräajaksi 
hoitopaikkoja. Kertomusvuoden aikana teh-
tiin aikaisempien sopimusten (ks. lastensuo-
jelutoimen toimintakertomus v. 1969) lisäksi 
yksi uusi sopimus. 

Kaupunginhallituksen 28.12.1970 myöntä-
män lainan lainaehtojen mukaisesti varattiin 
Sylvia-koti yhdistyksen kehitysvammaisten 
lasten opetus- ja työkodista 17 paikkaa Hel-
singin kaupungin lastensuoj elu viraston käyt-
töön lainan voimassaoloajaksi. 

IV. Lastensuojelulautakunnan alaiset laitokset 

1. L a s t e n - j a n u o r i s o n h u o l t o -
l a i t o k s e t 

Henkilökunnan osalta viitataan kunnallis-
kalenteriin. 

Sofianlehdon vastaanottokoti, 257-paikkai-
nen lähinnä turvattomien 0-16 -vuotiaiden 
lasten vastaanottolaitos, jossa lisäksi 74 paik-
kaa vajaamielisiä varten. 

Herttoniemen vastaanottokoti, 14 -paikkainen 
leikki-ikäisten lasten vastaanottolaitos. 

Outamon vastaanottokoti, Lohjalla sijaitseva 
46 -paikkainen vastaanottolaitos suojelukas-
vatusta tarvitsevia koulu- ja työikäisiä poikia 
varten. Laitoksessa toimi oma kansakoulu. 

Vastaanottokoti Lemmilä, Hyvinkään Ri-
dasjärvellä sijaitseva 15 -paikkainen suojelu-
kasvatusta tarvitsevien, pääasiassa kansa-
koulun III-VI luokilla olevien poikien vas-
taanotto- ja tarkkailulaitos, jossa toimi oma 
kansakoulu. 

Naulakallion vastaanottokoti, 51 -paikkai-
nen tilapäissijoitusta ja erikoistarkkailua tar-
vitsevien, lähinnä kouluiässä olevien lasten 
vastaanottolaitos. 

Hyvösen lastenkoti, 33 -paikkainen, lähinnä 
kouluikäisten erityislastenkoti. 

Riihenkulman lastenkoti, 32 -paikkainen, 
lievästi häiriintyneille kouluikäisille tarkoi-
tettu erityislastenkoti, jossa on kuitenkin 

jouduttu kroonikkolasten hoidon järjestä-
mättömyyden takia hoitamaan monivam-
maisia, pitkäaikaista hoitoa tarvitsevia lap-
sia. 

Perhekoti, 6 -paikkainen erityislastenkoti. 
Kaarelan nuorisokoti, 12 -paikkainen 13 v 

täyttäneiden poikien erityislastenkoti ja 
jälkihuoltolaitos. 

Kallion nuorisokoti, 28 -paikkainen poikien 
erityislastenkoti ja jälkihuoltolaitos. 

Koskentuvan nuorisokoti, 16 -paikkainen 
13 v täyttäneiden poikien erityislastenkoti ja 
j älkihuoltolaitos. 

Laajasalon nuorisokoti, 15 -paikkainen 
14 v täyttäneiden poikien erityislastenkoti ja 
jälkihuoltolaitos. 

Siltavuoren nuorisokoti, 12 -paikkainen tyt-
töjen erityislastenkoti ja jälkihuoltolaitos. 

Taivallahden nuorisokoti, 28 -paikkainen 
13 v täyttäneiden poikien erityislastenkoti ja 
jälkihuoltolaitos, jossa toimi 11 -paikkainen 
asuntolaosasto. 

Töölön nuorisokoti, 12 -paikkainen tyttöjen 
erityislastenkoti ja jälkihuoltolaitos. 

Usvatien nuorisokoti, 14 -paikkainen poi-
kien erityislastenkoti ja jälkihuoltolaitos. 

Jakomäen nuorisokoti, 12 -paikkainen kou-
lunsa lopettaneiden 16-20 -vuotiaiden suo-
jelukasvatusta tarvitsevien tyttöjen erityis-
lastenkoti. 
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A -laitokset 
Sofianlehdon vastaanotto-

koti 257 93 805 70 957 75.64 45.45 7.00 0.51 3.66 2.84 1.48 60.95 1.58 0.26 0.55 0.40 2.78 58.17 
Herttoniemen vastaanot-

tokoti 14 5 110 4 026 78.7 9 43.14 3.99 0.43 3.93 1.00 0.96 53.45 1.20 0.93 0.81 0.02 2.96 50.48 
Hyvösen lastenkoti 33 12 045 8 851 73.4 8 38.88 10.99 0.71 5.54 1.82 2.50 60.44 1.46 0.78 0.59 0.16 2.99 57.45 
Riihenkulman lastenkoti 32 11 680 10 571 90.51 40.28 11.96 0.30 4.05 0.91 1.41 58.92 1.46 0.48 0.49 0.37 2.80 56.13 
Perhekoti 6 2 190 1 732 79.0 9 29.66 11.52 0.35 7.53 1.63 1.85 52.54 1.73 1.74 0.65 0.45 4.56 47.98 
Kallion nuorisokoti 28 10 220 7 661 74.96 25.54 8.44 0.27 4.24 1.05 1.58 41.14 0.81 1.01 0.25 0.03 2.10 39.05 
Töölön » 12 4 380 3 634 82.9 7 25.48 4.77 0.60 4.55 1.67 2.04 39.12 0.79 1.04 0.33 0.30 2.46 36.66 
Kaarelan » 15 5 475 4 336 79.2 0 26.94 5.04 1.02 4.45 1.47 2.79 41.72 0.51 0.54 0.08 0.01 1.13 40.58 
Taivallahden » 28 10 220 8 646 8 4 . 6 0 20.55 5.57 0.86 2.59 0.75 1.10 31.43 0.38 0.28 0.23 0 .11 1.01 30.42 
Koskentuvan » 16 5 840 5 631 96.4 2 20.99 4.78 0.76 3.61 1.07 1.77 32.97 0.60 0.58 0.18 — 1.35 31.61 
Siltavuoren » 12 4 380 3 907 89.2 0 25.71 4.79 0.47 3.99 1.30 1.74 37.99 0.66 0.36 0.07 — 1.09 36.90 
Usvatien » 14 5 110 4 278 8 3 . 7 2 27.88 7.18 0.44 3.84 1.24 1.83 42.41 0.24 1.09 0.26 0.10 1.69 40.72 
Jakomäen » 12 4 380 3 713 84.7 7 38.57 10.02 1 .00 4.56 1.85 3.21 59.21 0.13 1.55 0.18 — 1.86 57.36 
Laajasalon » 15 5 475 4 163 76.0 4 24.65 13.23 0.21 4.01 1.68 2.18 45.97 0.40 1.21 0.25 0.02 1.88 44.09 
Nuorten työkoti1) 18 558 192 34.41 115.24 9.15 — 11.29 2.06 14.59 152.96 — 3.13 — — 3.13 149.83 

Yhteensä ja 
keskimäärin 512 180 868 142 298 78.6 7 38.01 

(70.66%) 
7 58 

(14.10%) 
0.54 

( l . o i % ) 
3.93 

(7.31%) (3. 
2.05 

81%) 
1.68 

(3.12%) 
53.79 1.21 0.52 0.45 0.26 2.43 51.36 

B-laitokset 
Outamon vastaanottokoti 46 16 790 10 283 61.24 64.29 20.56 2.64 7.09 1.38 4.30 100.26 1.00 3.02 0.47 0.13 4.62 95.64 
Vastaanottokoti Lemmilä 15 5 475 3 910 71.42 61.87 10.46 1.65 5.30 1.96 5.27 86.51 1.62 0.67 0.59 0.19 3.08 83.43 
Naulakallion vastaanotto-

koti 61 18 323 12 624 68.9 0 63.51 12.07 0.95 5.55 1.56 3.03 86.67 1.18 0.97 0.74 1.12 4.01 82.66 
Hoitokoti Teinilä 16 5 840 4 578 78.3 9 65.08 31.06 1.16 5.91 1.08 2.02 106.31 2.36 0.38 0.03 2.77 103.54 
Oppilaskoti Toivola 96 35 040 23 305 66.51 49.00 17.25 1.87 5.15 1.67 2.35 77.29 1.05 1.75 0.46 0.44 3.69 73.60 
Tutkinta-asema 20 7 300 4 939 67.6 6 53.74 12.43 0.26 5.79 0.19 2.23 74.65 6.59 - - 0.72 7.31 67.34 

Yhteensä ja 
keskimäärin 254 88 768 59 639 67.19 57.17 

(66.6 0%) 
16.94 

(19.73%) 
1.61 

(1-87%) 
5.69 

(6.63%) (1· 
1.45 

69%) 
2.99 

(3.48%) 
85.85 1.66 1.45 0.48 0.50 4.11 81.74 



C-laitokset 
Malmin lastenkoti 22 8 030 7 438 92.6 3 38.62 3.41 0.33 3.51 1.19 1.16 48.22 1.00 0.20 0.42 0.01 1.62 46.60 
Päivölän lastenkoti 16 5 840 6 790 116.27 31.44 4.25 0.23 3.66 0.95 1.20 41.74 0.87 0.48 0.59 0.27 2.22 39.52 

Yhteensä ja 
keskimäärin 38 13 870 14 228 102.58 35.20 3.81 0.28 3.58 1.07 1.18 45.13 0.94 0.34 0.50 0.13 1.91 43.22 

(77.99%) (8.44%) (0.6 3%) (7.93%) (2.38%) (2.63%) 

D-laitokset 
Nukarin lastenkoti 30 10 950 11 321 103.3 9 29.78 4.09 0.63 2.65 0.83 1.12 39.10 17.30 0.42 0.36 0.69 18.77 20.33 

Yhteensä ja 30 10 950 11 321 103.3 9 29.78 4.09 0.63 2.65 0.83 1.12 39.10 17.30 0.42 0.36 0.69 18.77 20.33 
keskimäärin (76.17%) (10.45%) (1.62%) (6.7 7%) (2.12%) (2.8 7%) 

E-laitokset 
Päivähuoltola Tyynelä ... 68 13 124 9 490 72.3 1 20.56 2.71 0.17 2.65 0.23 2.84 29.16 15.18 _ — 0.06 15.24 13.92 
Päivähuoltola Vantaala ... 42 10 836 8 095 74.7 0 21.44 3.46 0.76 1.95 0.21 3.82 31.64 14.34 _ 0.18 0.40 14.92 16.72 
Vaihetyökeskus 95 24 510 18 169 74.13 11.36 1.54 0.34 2.27 0.04 3.57 19.13 10.40 — 0.07 4.17 14.63 4.49 
Solakallion erityiskoulu ... 80 16 000 13 978 87.36 20.60 11.55 0.38 1.56 0.02 4.33 38.44 17.16 0.21 0.09 0.20 17.67 20.78 

Yhteensä ja 
keskimäärin 285 64 470 49 732 77.14 17.35 4.89 0.39 2.09 0.10 3.68 28.51 13.86 0.21 0.10 1.66 15.65 12.86 

(60.8 8%) (17.15%) (1.35%) (7.3 5%) (0.3 5%) (12.92%) 
Kaikkiaan ja 
keskimäärin 1 119 358 926 277 218 77.24 37.94 8.78 0.73 3.91 1.47 2.27 55.11 4.22 0.62 0.39 0.57 5.80 49.30 

(68.8 6%) (15.93%) (1.33%) (7.io%) (2.66%) (4.12%) 

Prosenttinen nousu v:n 
1969 keskim.luvuista ... 2.6 6% 1.42% - 1 . 4 2 % - 2 . 7 8 % 14.14% 16.60% 35.19% 8 . 0 1 % 1.38% 15.23% 14% 9.61% 5.08% 11-43% 18.75% 10.0 6% 14.46% 

Nuorten työkoti aloitti toimintansa 1.12.1970. Hoitopäiväkustannuksia korottavat laitoksen perustamisvaiheen palkkamenot. 
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Nuorten työkoti, 1.12.1970 toistaiseksi nuo-
risokotina toimintansa aloittanut työikäisille 
nuorille tarkoitettu laitos, jossa oli 9 -paik-
kainen tyttöjen ja 9 -paikkainen poikien 
osasto. 

Hoitokoti Teinilä, 16 -paikkainen psyykki-
sesti häiriintyneiden lasten psykiatrinen hoi-
tokoti, jossa toimi oma kansakoulu. 

Oppilaskoti Toivola, 96 -paikkainen apu-
koulutasoisten, kouluikäisten lasten erityis-
lastenkoti, jossa toimi oma kansakoulu. 

Lastensuojeluviraston Tutkinta-asema, 20 
-paikkainen Kallion virastotalossa toimiva 
ensihuoltoa tarvitsevien lasten ja nuorten 
vastaanottolaitos. 

2. V a j a a m i e l i s l a i t o k s e t s e k ä 
v a j a a m i e l i s t e n l a s t e n l a s -
t e n k o d i t j a p ä i v ä h u o l t o l a t 

Malmin lastenkoti, 22 -paikkainen vajaa-
mielisten lastenkoti. 

Päivölän lastenkoti, 16 -paikkainen vajaa-
mielisten lastenkoti Sipoon Kallbäckissä. 

Nukarin lastenkoti, 30 -paikkainen varsi-
nainen vajaamielislaitos Nurmijärven Nu-
karissa. 

Päivähuoltola Tyynelä, 68 -paikkainen va-
jaamielisten päivähuoltolaitos. 

Päivähuoltola Vantaata, 42 -paikkainen 
vaj aamielisten päivähuoltolaitos. 

Vaihetyökeskus, 135 -paikkainen vajaamie-
listen työosastomuotoinen päivähuoltola. 

Solakallion erityiskoulu, 80 -paikkainen 
7-18 -vuotiaiden kehityskykyisten vajaamie-
listen erityiskoulu. 

3. L a i t o s t e n h a l l i n t o j a 
t e r v e y d e n h u o l t o 

Laitosten välitön johto kuului kunkin lai-
toksen johtajalle, mutta hallinnollista yleis-
valvontaa suoritti lastensuojelutoimen toimi-
tusjohtaja sekä kasvatuksellista valvontaa 
Outamon, Lemmilän, Naulakallion B-osaston 
ja Tutkinta-aseman osalta nuorisonhuoltaja 
sekä muiden laitosten osalta lastenhuollon-
tarkastaj a tai apulaislastenhuollontarkas-
taja. 

Laitosten kansakouluissa noudatettiin kau-
pungin kansakouluille vahvistettuja opetus-
suunnitelmia ja opetuksen tarkastuksesta 
huolehtivat suomenkielisten kansakoulujen 
tarkastajat. 

Laitosten terveydenhuoltotarkastukset 
suoritti lautakunnan lääkäri. Kertomusvuo-
den aikana laitoksissa hoidetuissa lapsissa 
todettiin 1 570 (1 735) akuuttia ja 1 200 
(1 319) kroonista sairautta. Poliklinikkakäyn-
tejä oli 576 (530) ja sairaalahoitotapauksia 
88 (112). Tuberkuloositarkastukset suoritet-
tiin 44 (112) lapselle. Viraston vastaanotolla 
tutkittiin 968 (874) lasta. 

Sofianlehdon laboratoriossa suoritettiin 
3 036 (3 362) tutkimusta. 

Lääkintävoimistelijat hoitivat laitoksissa 
98 lasta yhteensä 6 140 hoitokertana. 

Sofianlehdon hammashoitolassa tutkittiin 
255 (192) lasta, hoitotoimenpiteiden määrä 
oli 1 600 (1 672) ja narkoosissa hoidettiin 39. 

Laitoksissa hoidettavien yleiskunto on ter-
veystarkastuksessa todettu hyväksi. 

Laitosten hygieenisten olosuhteiden tar-
kastuksissa on eräissä tapauksissa vaadittu 
korjauksia. Lääkevarastojen kunnossa ei ole 
ilmennyt huomauttamista. 
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