
13. 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 huoltolauta-
kunta asetti kertomusvuodeksi seuraavat 14 
jaostoa: hallintojaoston, omaisuus- ja hol-
housjaoston, 10 huoltojaostoa, päihdyttävien 
aineiden 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 47 van-
hain- tai hoivakodin ja 12 asuntolatyyppisen 
vanhustenkodin ylläpitomenoihin helsinki-
läisten vanhusten hoitopäivien osalta 
1 361 134 mk. Näissä yksityisissä vanhain- ja 
hoivakodeissa oli yhteensä 1 947 hoitopaik-
kaa ja vanhustenasuntoloissa yhteensä 344 
paikkaa eli kaikissa yhteensä 2 291 paikkaa. 
Niissä hoidettujen helsinkiläisten vanhusten 
hoitopäiväluku v. 1970 oli vanhain- ja hoiva-
kotien osalta yht. 584 827 ja vanhustenasun-
toloiden osalta yht. 120 984 eli kaikkiaan 
705 811. Avustukset myönnettiin näiden 
hoitopäivien perusteella (10.5. 230 §, 22.6. 
270 §, 8.11. 457 §, 13.12. 524, 525 §). 

Äiti- ja lapsikotien tukeminen. Huolto-
lautakunnan talousarvioon merkitystä ao. 
määrärahasta lautakunta jakoi avustuksina 
kolmelle Helsingissä toimivalle ja helsinki-
läisten tarvetta palvelevalle äiti- ja lapsi-
kodille yhteensä 50 341 mk (26.4. 204 §). 

Vanhusten virkistystoiminnan tukeminen. 
Talousarvioon huoltolautakunnan käytettä-
väksi merkitystä ao. määrärahasta jaettiin 
avustuksina 38:lle vanhusten lomanvietto- ja 
kesävirkistystoimintaa harjoittavalle järjes-
tölle yht. 27 441 mk (22.6. 284 §). 

Yksityisten kotiaputoimistojen tukeminen. 
Huoltolautakunnan talousarvioon merkitystä 
ao. määrärahasta jaettiin avustuksina Koti-
apukeskus r.y:lle 308 000 mk (8.2. 76 §, 
1.3. 110 §). 

Invalidijärj estojen tukeminen. Talousar-
vioon merkitystä ao. määrärahasta lautakun-
ta jakoi avustuksina kaikkiaan 19 invalidi-
järjestölle 328 200 mk helsinkiläisten invali-
dien omatoimisuuden ja itse-elatuskykyisyy-
den edistämiseen tähtäävään toimintaan 
käytettäväksi (24.5. 252 §). 

Vapaaehtoista alkoholistihuoltotyötä harjoit-
tavien järjestöjen tukemiseen varatuista 
määrärahoista huoltolautakunta jakoi avus-
tuksina 9 järjestölle yht. 261 035 mk (18.1. 
53 §, 1.3. 105 §, 10.5. 232 §, 22.6. 290 §, 27.9. 
414 §, 8.11. 463 §, 29.11. 486, 503 §, 13.12. 
520 §) sekä A-klinikkasäätiölle 121 010 mk 
(18.1. 13 §, 26.4. 189-191 §, 10.8. 330 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: toipilas-
rahan määrän tarkistaminen (18.1. 15 §); 

toimikunnan asettaminen selvittämään päi-
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34. Elintarvikekeskuksen lautakunta 

väkotitoiminnan kehittämistä (22.3. 145 §); 
Toukolan hoitokodin hoitovuorokausimaksun 
korottaminen (22.3. 146 §, 29.11. 495 §); 
Tervalammen työlaitoksen sikalan toiminnan 
lopettaminen (22.3. 155 §); huoltotoimistojen 
piirirajojen tarkistaminen (5.4. 172 §); talossa 
Ensi linja 11-Alppikatu 1 sijaitsevaa Pelas-
tusarmeijan suojakotia koskevan sopimuksen 
sekä Porkkalankatu l:n ensisuojaa koskevan 
sopimuksen voimassaolon jatkaminen (26.4. 
187, 188 §); perhekohtaisten perusavustusten 
tarkistaminen (10.5. 231 §, 18.10. 438 §); 
asuntojen vuokraaminen mustalaisperheille 
(22.6. 301 §); Sillanpirtin hoitokotirakennuk-
sen luovuttaminen Suoja-Pirtti ry:n käyt-
töön sekä sopimuksen tekeminen ko. raken-
nuksen luovuttamisesta Suoja-Pirtti ry:n 
hallintaan 1.7.1971 lukien PAV-hoitokotina 
käytettäväksi (22.6. 302 §, 10.8. 329 §); kun-
nallisten opintoavustusten myöntäminen val-
tion opintotuen ohella (31.8. 362 §); Laaja-
salon vanhusten asuintalon asuntojen julista-
minen haettaviksi (31.8. 368 §); Kulosaaren 
vanhainkodin muuttaminen vanhusten päi-
väkoti-palvelukeskukseksi (27.9. 390 §); toi-
pilasrahan myöntämistä koskevien ohjeiden 
muuttaminen (27.9. 402 §); kotiavustusta 
saavien ja laitoshoidossa olevien lisäkäyttö-
varat joulukuussa 1971 sekä laitoshoidossa 
olevien eläkkeensaajien käyttövarat (18.10. 
435 - 437 §) ja Laajasalon vanhusten 
asuintalon huoneistomaksut (15.11. 475 §). 

Esitykset 

Kaupunginhallitukselle ym. tehtiin esi-
tyksiä, jotka koskivat mm. seuraavia asioi-
ta: uuden auton sekä radiopuhelimen hankki-
mista huoltoviraston etsintähuoltoa varten 
(18.1. 52 §); Tervalammen työlaitoksen sika-
lan lopettamista (18.1. 54 §); Kustaankarta-
non vanhainkodin kanttiinitoiminnan siirtä-
mistä Sairaalapalvelulle (8.2. 87 §); tontin 
varaamista Töölön kaupunginosasta vanhus-

ten asuintalon rakentamista varten (1.3. 
114 §); henkilökunnan asuinrakennuksen 
suunnittelua Tervalammen työlaitoksen hen-
kilökuntaa varten (1.3. 118 §); kiinteistön 
Meilahti 12 saamista vanhusten virkistystoi-
mintaan (22.3. 132 §); Kustaankartanon 
vanhainkodin liikenneyhteyksien paranta-
mista (22.3. 152 §); vanhusten asuintalojen 
rakennustoiminnan antamista asuntotuo-
tantotoimikunnan tehtäväksi niiltä osin, 
joilta se ei liity kiinteästi huoltolaitosten ra-
kentamiseen (5.4. 175 §); harjoittelijoille 
myönnettäviä etuuksia (26.4. 203 §); asunto-
jen vuokraamista mustalaisperheille (26.4. 
217 §); määräraha-anomusta jalkojenhoidon 
järjestämiseksi eräissä huoltolaitoksissa (22.6. 
265 §); Kustaankartanon F-rakennuksessa 
sijaitsevien osastojen muutostöitä ja tarvit-
tavaa lisämäärärahaa (22.6. 291 §, 31.8. 
379 §); lisämäärärahan saamista vanhusten 
huoltolaitosten keittiöhenkilökunnan ja kyl-
vettäjien suoja-asua koskevan kokeilun jär-
jestämistä varten (22.6. 306 §); Pihlajamäen 
vanhusten asuintalon myymälätilojen laajen-
tamista (10.8. 339 §); kuntovoimistelun jär-
jestämistä Pukinmäen vanhusten asuintalos-
sa (31.8. 356 §); kodinhoitajien virkapuku-
kustannusten korvausta (31.8. 364 §); tila-
päismajoitustoimintaa ohjaavan majoitus-
keskustoiminnan aloittamista talvikaudeksi 
1971-1972 (27.9. 387 §); aloitetta eläkelain-
säädännön eräiden säännösten yhtenäistämi-
seksi (27.9. 401 §); Pasilan vanhusten asuin-
talon perustamissuunnitelmaa ja huonetila-
ohjelmaa (27.9. 404 §) sekä Kotkankatu 
14-16:sta Hyvösen lastenkodin käytöstä va-
pautuvien huonetilojen vuokraamista Suoja-
Pirtti ry: lie (29.11. 497 §). Sosiaalihalli-
tukselle päätettiin esittää Riistavuoren van-
hainkodin väliaikaisen vanhainkotiosaston 
toiminnan jatkamista (15.11. 477 §). 

439 



28. Urheilu- ja ulkoilulautakunta 

Lausunnot 

Vuoden kuluessa annettiin eri viranomai-
sille lukuisia lausuntoja. Kaupunginhallituk-
selle annetut tärkeimmät lausunnot koskivat 
mm. seuraavia asioita: valtuustoaloitetta 
yksityisvastaanotto- ja erikoismaksuluokka-
järjestelmien poistamiseksi huoltolaitoksista 
ym. (18.1. 29 §); virkaholhoustoimen järjes-
tämistä (18.1. 35 §); Pukinmäen vanhusten 
asuintalon eräiden asukkaiden vuokrien koro-
tusta koskevaa kirjelmää (18.1. 37 §); Terva-
lammen työlaitoksen navetta- ja talliraken-
nuksen muutostöitä (18.1. 55 §); vaikeavam-
maisten palvelukotihanketta koskevaa Suo-
men Siviili- ja Ase vei vollisuusin validien Liit-
to ry:n esitystä (8.2. 71 §); kirjelmää kodin-
hoitajan ja kotiavustajan nimeämiseksi näkö-
vammaisten parissa suoritettavaan työhön 
(8.2. 73 §); pitkäaikaissairaitten hoitoa ja 
vanhusten viihdytystoimintaa koskevaa val-
tuustoaloitetta (8.2. 74 §); Helsingin sotilas-
piirin päällikön kaupunginhallitukselle osoit-
tamaa varusmiesikäisten miesten sosiaali-
huoltoa koskevaa kirjelmää (1.3. 106 §); 
valtuustoaloitetta ilmaisen kuljetuksen jär-
jestämiseksi hoitokoteihin hoidokeille ja hei-
dän omaisilleen (22.3. 151 §); 17. kaupungin-
osan (Pasilan) osa-alueen yleiskaavaehdotus-
ta (22.3. 153 §); Vanhojen huolto ry:n ano-
musta vanhainkoti Käpyrinteen pihamaan 
nurmikon ja istutusten hoidon rahoittami-
sesta (5.4. 168 §); Haaga-Vantaan alueen 
Pohjois-Haagan ja Kannelmäen osayleiskaa-
voja (5.4. 171 §); kaupungin liittymistä Rin-
tamamiesveteraanien liitto ry:n kannattaja-
jäseneksi (26.4. 214 §); käyttöomaisuuden 
arvostustoimikunnan mietintöä (10.5. 227 §); 
Malmin - Tapanilan - Pukinmäen - Puistolan 
yleiskaavaehdotusta (24.5. 250 §); valtuusto-
aloitetta hoitoapulaisten palkkaamisesta ter-
veydenhoitolautakunnan kotisairaanhoito-
toimintaa varten (22.6. 263 §); terveyden-
hoitolautakunnan esitystä määrärahan saa-
miseksi »Vanhusten viikon»-näyttelyä varten 
(22.6. 275 §); itäisen sairaalan toiminnallista 
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suunnitelmaa ja huonetilaohjelmaa (22.6. 
292 §); maksu- ja taksakomitean mietintöä 
(22.6. 297 §); valtuustoaloitteita vuokra-
puhelimien hankkimiseksi vanhusten, inva-
lidien, vaikeasti liikuntavammaisten sekä 
avohoidossa olevien sairaiden ja vanhusten 
käyttöön (22.6. 303 §); valtuustoaloitetta py-
syväisluontoisen päihdeneuvottelukunnan 
asettamisesta (31.8. 355 §); lastensuojelu-
lautakunnan aloitetta komitean tai toimi-
kunnan asettamisesta suunnittelemaan nuo-
ria, päihtyneenä tavattuja hoitavan selviä-
misaseman perustamista (31.8. 359 §); ko-
dinhoitajien ja kotiavustajien määrän lisää-
mistä koskevaa valtuustoaloitetta (31.8. 
365 §); kaupungin omistukseen vanhusten 
asunnoiksi lunastettavia pienhuoneistoja kos-
kevia toimenpiteitä (31.8. 372 §); Kontulan 
vanhustenhuollon keskuksen luonnospiirus-
tuksia (27.9. 396 §); SKDL:n valtuustoryh-
män esitystä kaupungin omistuksessa olevien 
uusimpien vanhusten asuintalojen vuokrien 
alentamiseksi (27.9. 398 §); Roihuvuoren 
vanhusten asuintalon ja lasten päivähoitolai-
toksen pääpiirustuksia (27.9. 399 §); eläke-
läisten virkistystoimintaa varten varattavaa 
määrärahaa koskevaa valtuustoaloitetta 
(27.9. 410 §); Kustaankartanon vanhainko-
din B-, D- ja K-rakennusten muutospiirus-
tuksia (27.9. 413 §); huumausaineneuvottelu-
kunnan mietintöä n:o 1 (18.10. 427 §); Hyvö-
sen lastenkodista vapautuvan huonetilan 
käyttöä (18.10. 441 §); Helsingin Kotiapu-
toimiston esitystä kotiavustajien palkkaami-
seksi kaupungin vanhusten asuintaloihin 
(15.11. 471 §); valtuustoaloitetta itsemaksa-
vina laitoshoidossa olevia koskevan järjestel-
män laajentamiseksi huoltolautakunnan alai-
sissa laitoksissa (29.11. 487 §); Lions Club 
Helsinki/Kulosaari-Brändö -nimisen järjes-
tön esitystä säännöllisen hoitohenkilöstön ai-
kaansaamiseksi kaupungin 400-vuotiskoti-
säätiön vanhusten asuintaloihin (29.11. 
492 §); vanhusten terveysneuvoloiden perus-
tamista koskevaa valtuustoaloitetta (29.11. 
494 §); Helsingin kaupungin pohjoisen alueen 



13. Huoltolautakunta. 

psykiatrisen sairaanhoidon järjestämistä kos-
kevaa suunnitelmaa (13.12. 513 §) sekä 

seuraavien vapaiden huoltojärjestojen toi-
mintansa tukemiseksi anomia avustuksia, 
halpakorkoisia lainoja yms.: Helsingin Kris-
tillinen Työväen Yhdistys ry ja Helsingin 
Kristillisen Työväen Naisosasto ry (18.1. 
19 §); Helsingin Diakonissalaitos (8.2. 70 §); 
Kansan- ja Sairaseläkeläisten Tuki ry (26.4. 
206 §); Helsingin Kuurojen Yhdistys - Hel-
singfors Dövas Förening ry (26.4. 207 §); 
Stiftelsen Lesches Åldringshem (22.6. 279 §); 
Oulunkylän seurakunnan siirtolayhdistys ry 
(22.6. 285 §); Helsingin Nuorisotyötoimi-
kunta (22.6. 293 §); Suomen Sokeain Hiero-
jain yhdistys ry (10.8. 338 §); Kriminaali-
huolto ry (10.8. 341 §); Helsingin Uudet 
asuntolat Oy (18.10. 430 §) sekä Suomen Pe-
lastusarmeijan säätiö (13.12. 519 §). 

Lisäksi annettiin lausunto 35 eri järjestön 
anomuksesta apurahojen saamiseksi yleis-
hyödyllisten yritysten ja laitosten tukemi-
seen varatusta määrärahasta (26.4. 208 §); 
lausunto kiinteistölautakunnalle valtion-
avustusta varten mustalaisten asunto-olojen 
parantamiseksi (22.6. 267 §) sekä lausunto 
kiinteistövirastolle venäläisten emigranttien 
huoltamiseksi toimivan Aurinko-kodin tontti-
kysymyksestä (31.8. 369 §). 

Kokousten ja pykälien luku 

pöytä-
kirjojen 

kokous- pykälien 
ten luku- luku-

määrä määrä 

Huoltolautakunta 17 525 
Hallintojaosto 11 140 
Huoltolaitosten johtokunta 16 761 
Tervalammen työlaitoksen 

johtokunta 11 142 
Tervalammen työlaitoksen 

huoltoasiain johtokunta 8 80 
Työtupien johtokunta 11 153 
1. huolto jaosto 35 676 
2. » 25 412 
3. » 27 403 
4. » 49 844 
5. » 29 447 
6. » 50 456 
7. » 28 408 
8. » 46 727 
9. » 25 443 
Laitoshuolto jaosto 25 354 
PAVI-huoltojaosto 48 2 125 
Päihdyttävien aineiden toi-

mikunta 1 2 
Omaisuus-ja holhousjaosto 11 175 
Työhuolto jaosto 22 242 

Yhteensä 495 9 515 

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