
2. Kaupunginhallitus 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Ruokailupalvelusten järjestäminen vanhuk-
sille. Valtuutettu Lehtokoski ym. mainitsivat 
kirjeessään, että kaupungissa asuu paljon 
vanhuksia, jotka elävät kansaneläkkeen tai 
muun pienen eläkkeen varassa ja joutuvat 
tyytymään yksipuoliseen ravinneköyhään 
ruokaan. Koska kuitenkin olisi välttämätön-
tä, että vanhukset voisivat ainakin kerran 
päivässä nauttia lämpimän aterian, kirjeen 
lähettäjät ehdottivat, että kaupunginhallitus 
tutkisi mahdollisuuksia aloittaa maksua vas-
taan helsinkiläisissä kansakouluissa lämpi-
män ruoan taijoilu ko. vanhuksille. 

Huoltolautakunta mainitsi, että ateriapal-
velua on järjestetty toistaiseksi vain yhdessä 
kaupungin omistamassa vanhusten asuinta-
lossa. Pääosa vanhuksista asuu kuitenkin 
omissa kodeissaan ja heitä varten lautakunta 
on suunnitellut vanhusten päiväkoti-palvelu-
keskusten verkostoa. Lautakunta ehdotti, 
että tehtäisiin tutkimus eläkeläisten ateria-
palvelun tarpeesta Kantakaupungin eteläi-
sessä osassa, Töölössä ja Kaihossa. 

Suomenkielisten kansakoulujen johto-
kunta katsoi, ettei vanhusten ruokailua kou-
luissa voitaisi toteuttaa ennen perusteellisia 
kokeiluja. Koulun ruokailutilojen toiminnan 
ja kiinteän välineistön asettamien rajoitusten 
vuoksi vanhusten ruokailu laajassa mitassa 
koulutiloissa olisi tuskin koskaan mahdol-
lista. 

Elintarvikekeskuksen lautakunta ilmoitti, 
ettei ko. toiminta kuulunut elintarvikekes-
kuksen johtosäännön mukaan keskuksen toi-
mintapiiriin. 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kiije tässä 
vaiheessa antanut aihetta muuhun, kuin että 
valtuutettu Lehtokoskelle lähetettiin jäljen-
nökset asianomaisista lausunnoista (14.2. 
537 §). 

Valtuutettujen Katajavuoren ja Paasivuo-
ren kiinnitettyä myöhemmin huomiota sa-

maan asiaan, päätti kaupunginhallitus ke-
hottaa huoltolautakuntaa laatimaan suunni-
telman vanhusten ateriapalvelun tutkimiseksi 
ja tekemään asiassa tarvittavat esitykset (15.5. 
1477 §). 

Vanhusten asunto-olot. SKDL:n valtuusto-
ryhmä esitti, että kaupunginhallitus ryhtyisi 
toimenpiteisiin kaupungin omistuksessa ole-
vien uusimpien vanhusten asuintalojen vuok-
rien alentamiseksi esim. Riistavuoren van-
husten asuintalon vuokrien tasolle sekä ke-
hottaisi 400-vuotiskotisäätiön hallituksessa 
olevia edustajiaan toimimaan siten, että sää-
tiön omistamien asuinhuoneistojen vuokrien 
korotuksista luovuttaisiin. 

Huoltolautakunta totesi esityksen johdosta 
seuraavaa: 

Pihlajamäen ja Pukinmäen vanhusten 
asuintalojen vuokrat olivat alle sen vuokra-
tason, mitä Helsingissä yleensä noudatettiin 
vastaavanlaisen rakennus- ja varustetason 
omaavien pienhuoneistojen kohdalla. 

Helsingissä oli kotioloissa asuvia yli 65-
vuotiaita henkilöitä n. 47 000, joista vain n. 
700 oli voinut saada asunnon huoltolauta-
kunnan alaisissa vanhusten asuintaloissa. 

Asuminen ko. vanhusten asuintaloissa oli 
palveluineen ja etuineen erityisesti vanhuk-
sille tarkoituksenmukaista ja edullista, var-
sinkin kun kansaneläkejärjestelmään liittyvä 
asumistuki tasaa asumiskustannuksia. Mikäli 
vuokramenoja pienennettäisiin, pienenisivät 
myös vanhusten eläkkeet asumistuen vähe-
nemisen johdosta. 

Tämän vuoksi lautakunta katsoi, ettei ollut 
syytä mainittujen vuokrien alentamiseen val-
tuustoryhmän kirjeessä esitetyllä tavalla. 

400-vuotiskotisäätiö mainitsi, että kaupun-
gin säätiölle luovuttamien vanhusten asunto-
loiden taloudenhoito perustuu säätiön sään-
töjen mukaan itsekannattavaisuusperiaatteel-
le ja esitti, ettei kirjeen tulisi antaa aihetta ai-
nakaan säätiön laillisesti vireille paneman 
vuokrankorotushankkeen estämiseksi. 
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Kaupunginhallitus päätti, ettei SKDL:n 
valtuustoryhmän kirje antanut aihetta muihin 
toimenpiteisiin kuin että ryhmälle lähetettiin 
jäljennökset huoltolautakunnan ja Helsingin 
kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lausunnois-
ta (3.1. 77 §). 

Helsingin Sotaveteraanit esitti, että kau-
punki valitessaan asukkaita omistamiinsa 
vanhusten asuintaloihin asettaisi etusijalle 
rintamasotilaat etenkin silloin, kun he olivat 
hakemustensa puolesta tasaveroisessa ase-
massa asuntojen muihin hakijoihin nähden. 

Huoltolautakunta totesi, että Helsingissä 
vallinneen vaikean asuntopulan vuoksi se oli 
yleensä pystynyt osoittamaan asunnon alai-
sistaan vanhusten asuintaloista lähinnä vain 
häädetyille, asunnottomille, purettavissa ta-
loissa asuneille tai vailla mukavuuksia ole-
vissa asunnoissa asuneille vanhuksille. Va-
linnoissa oli kiinnitetty erityistä huomiota sii-
hen, etteivät hakijat olleet pystyneet talou-
dellisista syistä tyydyttävästi muutoin järjes-
tämään asuntoasiaansa. Lautakunta korosti, 
että em. valintaperusteita olisi edelleenkin 
noudatettava. 

Asunnonjakotoimikunta katsoi, että va-
littaessa asukkaita ko. taloihin oli aiheellista 
asettaa rintamasotilaat etusijalle, kun joudut-
tiin suorittamaan ratkaisu muissa suhteissa 
tasavertaisten hakijoiden kesken. 

400-vuotiskotisäätiö mainitsi, että sääntö-
jen mukaan asukkaaksi pääsemisen ehtona 
oli, että hakija oli 60 vuotta täyttänyt ja asu-
nut ainakin viimeiset 20 vuotta Helsingissä. 
Asunnot on tarkoitettu vähävaraisille. Sään-
töjen puitteissa asuntoja oli osoitettu myös 
sotaveteraaneille. 

Kaupunginhallitus päätti, ettei kirje anta-
nut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin, että 
yhdistykselle lähetettiin jäljennökset em. lau-
sunnoista (26.6. 1974 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että vanhusten 
asunnoiksi tarkoitettujen pienhuoneistojen 
hallintaan oikeuttavien osakkeiden lunasta-
misessa asuntotuotantolainsäädännön mu-
kaisen etuosto-oikeuden nojalla sekä niiden 

ostamisessa noudatetaan puheena olevan etu-
osto-oikeuden käyttämisestä ja osakkeiden 
ostamisesta annettuja määräyksiä ja että lu-
nastetut tai tarkoitukseen muutoin hankitut 
huoneistot luovutettaisiin huoltolautakunnan 
hallintoon käytettäviksi varattomien tai vä-
hävaraisten vanhusten asuntoloina. 

Asunnonjakotoimikuntaa kehotettiin ryh-
tymään mahdollisuuksien mukaan toimenpi-
teisiin pienhuoneistoihin oikeuttavien osak-
keiden hankkimiseksi kaupungille. Lisäksi 
kehotettiin vanhusten asuntokomitea II :a 
tehtäväänsä suorittaessaan myös selvittä-
mään vanhuksille pienhuoneistojen osoitta-
misessa noudatettava menettely ja siinä so-
vellettavat periaatteet (11.12. 3515 §). 

Huoltolautakunta. Kaupunginhallitus ke-
hotti huoltolautakuntaa toimittamaan Kan-
saneläkelaitokselle selvityksen Laajasalon 
vanhusten asuintalon lopullisista rakennus-
kustannuksista ja rakennussuunnitelman 
noudattamisesta sekä vuosittain helmikuun 
loppuun mennessä tiedot asuintalon asuk-
kaista ja asunnoista perittävistä vuokrista 
(10.4. 1084 §). 

Kaupunginhallitus päätti alistaa tutkitta-
vakseen huoltolautakunnan alaisten huolto-
laitosten johtokunnan kokouksessaan 3.10. 
tekemän konsultaatiopalkkioiden väliaikais-
ta järjestelyä koskevan päätöksen ja hyväksyä 
sen pantavaksi täytäntöön siten, että sitä so-
vellettaisiin lääkäreihin, jotka eivät olleet kau-
pungin palveluksessa ja kauintaan 31.12.1972 
saakka (9.10. 2772 §). 

Huoltolaitosten johtokunta oikeutettiin 
palkkaamaan alaisiinsa vanhustenhuoltolai-
toksiin puheopetuksen antamista varten lää-
kärin osoittamille potilaille puheterapeutteja 
ja suorittamaan heille palkkiona 20 mk hoi-
totunnilta edellyttäen, ettei mainittua tunti-
korvausta noudateta kokopäivätyössä (4.9. 
2407 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että ulkopuoli-
silta harjoittelijoilta saadaan periä vanhus-
tenhuoltolaitoksissa samat ateriavastikkeet 
kuin viranhaltijoilta (13.11. 3195 §). 
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Huoltolautakunta valitsi 29.5. Koskelan 
sairaskodin johtajan virkaan vastaanottoko-
din johtajan Hannu Timperin. Valinta tapah-
tui arvalla hakija Timperin ja talouspäällikkö 
Kauko Oittisen saatua vaalissa kummankin 
viisi ääntä. Ennen vaalia asian esittelijänä 
toiminut huoltotoimen toimitusjohtaja oli 
ilmoittanut haluavansa poistaa asian esitys-
listalta. Huoltolautakuntaa kehotettiin alis-
tamaan em. päätös kaupunginhallituksen tut-
kittavaksi, koska asia oli otettu lautakunnan 
kokouksessa käsiteltäväksi ja ratkaistu ilman 
esittelijän ehdotusta. Tätä menettelyä, ottaen 
huomioon asian luonteen ja sen, että asia oli 
ensimmäistä kertaa lautakunnan esityslistal-
la, ei pidetty asianmukaisena. Kaupunginhal-
litus päätti kumota huoltolautakunnan ko-
kouksessaan tekemän, sairaskodin johtajan 
viran täyttämistä koskevan päätöksen sekä 
palauttaa asian lautakunnalle uudelleen kä-
siteltäväksi (5.6. 1659 §, 26.6. 1973 §). 

Huoltolautakunnalle annettiin v:n 1972 ta-
lousarvioon merkityille siirtomäärärahoille 
käyttöoikeus huoltotoimen rakennusten pe-
rusparannuksiin (yjsto 9.2. 5278 §). 

Huoltovirasto. 33. pl:aan kuuluvaan en-
simmäisen apulaisjohtajan virkaan valittiin 
varat. Pekka Rantalainen 16.1. lukien ja 32. 
pl:aan kuuluvaan asiamiehen virkaan varat. 
Aila Vänttinen 1.5. lukien (3.1. 81 §, 17.4. 
1172 §). 

Huoltolautakunta ja huoltolaitosten johto-
kunta oikeutettiin ottamaan 178 virkaan niitä 
haettavaksi julistamatta vastaavia tehtäviä 
nykyisin hoitavat tilapäiset viranhaltijat 
(16.10. 2878 §). 

Huoltovirasto oikeutettiin julkaisemaan 
25. pl:aan kuuluvaa talouspäällikön virkaa 
koskeva hakuilmoitus erilliskuulutuksin val-
tuuston 12.2. 1969 tekemässä päätöksessä 
mainituissa lehdissä sekä Huoltaja-nimisessä 
lehdessä (yjsto 13.12. 7093 §). 

Huoltovirastoon palkattiin vaikeimpia 
huoltotapauksia hoitamaan kaksi tilapäistä 
huoltotarkastajaa 20. pl:aa vastaavalla kuu-
kausipalkalla ajaksi 1.7.1972—31.12.1973 eh-

dolla, että mainittuihin virkoihin määrättyjen 
huoltotarkastajien omat virat jätetään vas-
taavasti täyttämättä (19.6. 1869 §, 27.12. 
3684 §). 

Lääket. kand. Yrjö Kotilaiselle päätettiin 
suorittaa huoltoviraston sosiaalilääkärin teh-
tävien hoitamisesta sosiaalilääkärin vuosilo-
man aikana konsultaatioluonteisena perus-
palkkiona 30 mk jokaiselta päivältä, jona hän 
osapäivätoimisesti tarpeen mukaan huolehtii 
sosiaalilääkärin tehtävistä sekä sen lisäksi 
ns. suppeista lääkärintodistuksista ja -lau-
sunnoista 5 mk/kpl ja muista lääkärintodis-
tuksista ja -lausunnoista 20 mk/kpl ehdolla, 
ettei niiden hoitaminen käytännössä supista 
Kotilaisen psykiatrisessa huoltotoimistossa 
ko. aikana viikottain suorittamaa työaikaa 
(yjsto 5.7. 6205 §). 

Huoltotoimen toimistusjohtaja Usko Tiai-
nen oikeutettiin asumaan kaupungin ulko-
puolella v:n 1973 loppuun saakka (7.2.439 §). 

Kaupunginhallitus päätti määrätä huolto-
viraston keskustoimiston konekirjoittajan 
Maija-Liisa Hellströmin virantoimitusajaksi 
toistaiseksi maanantaisin klo 9.00—17.00 ja 
muina työpäivinä klo 9.00—16.30 sekä kone-
kirjoittajien Pirkko Kovasen ja Seija Kivelän 
virantoimitusajaksi maanantasin klo 8.00— 
16.00 ja muina työpäivinä klo 8.00—15.30 
(30.10. 3038 §). 

Huoltolautakunta pyysi kaupunginhalli-
tuksen toimenpiteitä valtuuston 1967 kodin-
hoitajille suoritettavasta ateriakorvauksesta 
tekemän päätöksen muuttamiseksi siten, että 
ko. korvauksen suorittaminen myös huolto-
viraston kodinhoitotoimiston palveluksessa 
oleville johtaville kodinhoitajille ja vanhusten 
jalkojenhoitajille olisi tullut mahdolliseksi. 
Edelleen lautakunta pyysi ateriakorvauksen 
korottamista 1.3.1970 lukien sairaaloiden ja 
huoltolaitosten viranhaltijain ruokavastikkei-
den taksoja vastaavaksi, Huoltovirasto esitti, 
että myös kodinhoitoharjoittelijat sisällytet-
täisiin ateriakorvaukseen oikeutettuihin ko-
dinhoitotoimiston työntekijäryhmiin. 

Palkkalautakunta ilmoitti 25.11.1970 päät-
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täneensä vahvistaa kodinhoitajille ja koti-
avustajille suoritettavan ateriakorvauksen 
suuruudeksi 2.10 mk aterialta 1.3.1970 lukien. 
Ateriakorvauksen suorittaminen myös ko. 
viranhaltijoille olisi edellyttänyt kodinhoito-
toiminnan ohjesäännön 6 §:n muuttamista. 

Huoltolautakunta mainitsi, että ohjesään-
töehdotuksen valtuustokäsittelyssä 10. pl:n 
kodinhoitajan virat muutettiin johtavan ko-
dinhoitajan viroiksi. Koska heidän työnsä 
virkanimikkeen muutoksesta riippumatta jat-
kui entisellään, noudatettiin ateriakorvausten 
osalta entistä käytäntöä. Myöskin kodinhoi-
tajaoppilaille oli suoritettu ateriakorvaukset. 
Palkkalautakunnan lausunnon tultua huolto-
viraston tietoon, lopetettiin korvausten suo-
rittaminen 1.11.1970 lukien. Huoltolautakun-
ta esitti kuitenkin, ettei ko. virkailijoille ja 
toimihenkilöille sekä kodinhoitajaoppilaille 
jo maksettuja ateriakorvauksia perittäisi 
asianomaisilta takaisin. 

Palkkalautakunta katsoi, että johtavan ko-
dinhoitajan ja jalkojenhoitajan tehtävät eroa-
vat niin paljon kodinhoitajan tehtävistä, ettei 
ateriakorvauksia voinut samalla perusteella 
maksaa. Kodinhoitajaoppilaiden osalta lau-
takunta puolsi tehtyä esitystä. 

Kaupunginhallitus päätti, ettei huoltolau-
takunnan esitys ateriakorvausten suorittami-
sesta johtaville kodinhoitajille ja vanhusten 
jalkojenhoitajille antanut aihetta muihin toi-
menpiteisiin kuin että palkkalautakuntaa ke-
hotettiin selvittämään ateriakorvausten käyt-
töön mahdollisesti liittyvät palkkaukselliset 
epäkohdat. 

Samalla kaupunginhallitus oikeutti huol-
tolautakunnan suorittamaan 1.2.1972 lukien 
toistaiseksi huoltoviraston kodinhoitotoimis-
ton määräämissä työkohteissa työskentele-
ville työsuhteisille kodinhoitajaoppilaille ate-
riakorvauksen noudattaen mitä mainitun kor-
vauksen suorittamisesta kunnallisille kodin-
hoitajille on säädettyjä määrätty (3.1. 78 §). 

Johtavat kodinhoitajat Irja Rautakallio ja 
Aili Riikonen valittivat palkkalautakunnan 
päätöksestä, jolla heille oli myönnetty 50% 

palkkaeduista virkavapauden ajalta, joka oli 
annettu johtavien kodinhoitajien koulutus-
kurssia varten. Viitaten aikaisempaan käy-
täntöön, jonka mukaan v. 1968 vastaavalle 
kurssille osallistuneet kodinhoitajat saivat 
täydet palkkaedut ja siihen, että heidän saa-
tuaan ko. kursseilla pätevyyden nykyisiin 
virkoihinsa, kaupungilla olisi mahdollisuus 
saada valtionapu ko. virkojen palkkaukseen, 
valittajat pyysivät virkavapauden ajalta täy-
det palkkaedut. Palkkalautakunta puolsi täy-
sien palkkaetujen myöntämistä. Huoltotoi-
men johtaja totesi palkkalautakunnan käsi-
telleen asiaa kahteen otteeseen ja päätyneen 
täysin erilaisiin tuloksiin. Aikaisemman käy-
tännön perusteella huoltotoimen johtaja kan-
natti täysien palkkaetujen myöntämistä. Kau-
punginhallitus kumosi palkkalautakunnan 
aikaisemmin tehdyn päätöksen ja myönsi 
asianomaisille täydet palkkaedut virkavapau-
den ajalta (6.3. 767 §). 

4. huoltotoimiston kassanhoitajalle saatiin 
maksaa ilmeisesti erhesuorituksesta aiheutu-
neen 100 mk:n suuruisen vahingon osittai-
sena korvauksena 70 mk (yjsto 10.5. 5843 §). 

8. ja 9. huoltotoimistojen yhteisiin odotus-
tiloihin tulevan lasten leikkinurkkauksen vä-
lineistön hankkimista varten saatiin käyttää 
enintään 1 000 mk (yjsto 17.5. 5919 §). 

Kaupunginhallitus hylkäsi huoltolauta-
kunnan toipilasraha-anomuksen hylkäämis-
päätöstä koskevan valituksen sekä päätti jät-
tää käsittelemättä lautakunnan asuntohake-
muksen hylkäämispäätöstä koskevan vali-
tuksen, koska valitus oli tehty liian myöhään 
(17.4. 1176 §, 7.8.2084 §). 

Lääninhallitus pyysi selvitystä huoltovi-
raston siivoojalle Aune Jukaselle perusteet-
tomasti suoritetun sotilasavustuksen perimis-
asiassa. Kaupunginhallitus kehotti kaupun-
ginkanslian lainopillista osastoa antamaan 
lääninhallitukselle pyydetyn selvityksen ja 
siinä yhtymään huoltoviraston Jukaseen koh-
distamaan korvaushakemukseen sekä esittä-
mään, että kaupunki on valmis tilittämään 
Jukaselta mahdollisesti takaisin saamansa so-
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tilasavustuksen edelleen valtiolle, sitä mukaa 
kuin korvausta häneltä saadaan perityksi 
(23.5. 1565 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi useita eri 
huoltotoimistoissa tapahtuneita järjestyshäi-
riöitä ja vahingontekoja, niihin tehtyjä mur-
toja, kodinhoitotoimistossa tehdyn varkau-
den sekä etsintähuoltoon käytetyn auton 
anastamisen (yjsto 23.2. 5368 §, 11.4. 5667, 
5669 §, 17.5. 5921, 5922 §, 28.6. 6153 §, 11.10. 
6717, 6718 §, 1.11. 6846 §, 22.11. 6974, 
6975 §). 

Tilapäismajoitustoiminta. Huoltovirasto oi-
keutettiin luovuttamaan 6. huoltotoimiston 
huonetiloista tarpeelliset toimisto-ja asiakas-
tilat ym. vuokravastikkeeetta tilapäismajoi-
tustoimintaa ohjaavan yhteistyöelimen käyt-
töön ajaksi 1.10.1972—15.5.1973 entisin eh-
doin (yjsto 13.9.6571 §, v:n 1971 kert. s. 181). 

Alkoholistien suojatyökokeilu. Huoltotoi-
men toimitusjohtaja oli asettanut työryhmän 
selvittämään alkoholistien työhönsijoituson-
gelmia. Työryhmä katsoi, että ainakin 20—25 
miesalkoholistille olisi kiireellisesti järjestet-
tävä kokeiluluontoisesti suojatyömahdolli-
suuksia. Kokeilu olisi järjestettävä huolto-
suhteisena ja alkoholisteja olisi pidettävä suo-
jatyössä vain lyhyitä aikoja, minkä jälkeen he 
hankkiutuisivat normaaliin työhön. Kaupun-
gin sisäisten työkohteiden selvittämiseksi oli 
käyty neuvotteluja. Huoltolautakunta ehdot-
ti, että 10 miestä sijoitettaisiin liikennelaitok-
sen Ruhan halleille linja-autojen pesuun ja 
10 miestä Mätäojan raivaus- ja perkaustöi-
hin. 

Liikennelaitos ilmoitti, että linja-autojen 
pesu on kahdessa vuorossa suoritettavaa pak-
kotahtista urakkatyötä, johon sisältyy myös 
autojen siirtäminen. Kun lisäksi laitoksen 
työmailla oli esiintynyt alkoholin käyttöä, 
minkä johdosta oli jouduttu laitoksen palve-
luksessa olleita miehiä irtisanomaan, ei alko-
holistien tuominen nimenomaan liikenteen ja 
liikennelaitoksen piiriin olisi ollut paras mah-
dollinen tapa näiden henkilöiden työllistä-
miseen. 

Rakennusvirasto mainitsi, että Mätäojan 
perkaustyö on märkää ja sitä joudutaan suo-
rittamaan osittain myös vedessä seisten. 

Kaupunginhallitus päätti, ettei huoltolau-
takunnan esitys antanut aihetta toimenpitei-
siin, mutta kehotti lautakuntaa tutkimaan 
mahdollisuuksia alkoholistien suojatyökokei-
lun suorittamisesta joissakin muissa kaupun-
gin työkohteissa (20.3. 880 §, 8.5. 1390 §). 

Kaupungin työntekijöiden ja viranhaltijain 
alkoholiongelma. Alkoholitutkimussäätiö ja 
Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos suositteli-
vat erityisen hoitoonohjaussuosituksen hy-
väksymistä ja käytäntöön soveltamista kau-
pungin työkohteissa ja virastoissa. 

Huoltolautakunta katsoi, että hoitoon ha-
keutumiseen vaikuttaa huomattavasti myös 
se, että alkoholiongelmaiset eivät uskalla pu-
hua esimiehilleen ongelmastaan ja ko. hoidon 
tarpeestaan pelätessään joutuvansa ongel-
mansa ilmitulon vuoksi työpaikallaan välit-
tömiin tai vastaisiin vaikeuksiin. Lautakunta 
piti aiheellisena, että ko. henkilöiden hoitoon-
ohjaus pyrittäisiin järjestämään työmarkki-
nakeskusliittojen keskeisen tunnistamis- ja 
hoitoonsaattamisohjelman käsittävän sopi-
muksen puitteissa. Koska tällaisen sopimuk-
sen toteuttaminen oli vielä alkuvaiheessa, 
lautakunta esitti, että virastoja ja laitoksia 
kehotettaisiin valvomaan, että työpaikoilla 
noudatetaan kaupunginhallituksen 1969 an-
tamaa suositusta. 

Henkilöasiainjaosto totesi, että em. suosi-
tus sisältää pääpiirteittäin samat asiat kuin 
ko. sopimusluonnos ja piti suositusta riittä-
vänä siksi kunnes voitaisiin päästä sopimus-
menettelyyn laajemmissa puitteissa. 

Kaupunginhallitus päätti, että asia ei anta-
nut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että 
kaikkia virastoja ja laitoksia muistutetaan 
kaupunginhallituksen alkoholiongelmaisten 
viranhaltijain ja työntekijäin hoitoon ohjaa-
misesta 17.3.1969 tekemän päätöksen sisäl-
löstä (28.8. 2329 §). 

Työtupien johtokunta oikeutettiin otta-
maan 11. pl :n askartelutyönohjaajan virkaan 
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ja 8. pl:n toimistoapulaisen virkaan niitä 
haettavaksi julistamatta vastaavia tehtäviä 
hoitaneet tilapäiset viranhaltijat 1.1. 1973 
lukien (6.11. 3123 §). 

Ulkosuojavaatteiden huoltoa koskevassa 
esityksessään työtupien johtokunta mainitsi, 
että ulkosuojavaatteiden hankinnoissa on 
keskitetysti voitu valvoa kaupungin etua sen 
jälkeen kun niiden hankinta on suoritettu 
em. johtokunnan toimesta. Työtupien johto-
kunta esitti, että ulkosuojavaatteiden pesetys 
ja huolto järjestettäisiin hoidettavaksi kes-
kuspesulan ja työtupien toimesta. 

Kaupunginhallituksen järjestelytoimisto 
totesi, että johtokunnan esittämä järjestelmä 
olisi huomattavasti vuokraukseen perustuvaa 
järjestelmää kalliimpi sekä katsoi, että huol-
lon järjestämisessä oli kaksi vaihtoehtoa: 

1) toteutetaan ulkosuojavaatteiden huolto 
työtupien johtokunnan esittämällä tavalla, 
jolloin niitä käyttävät virastot ja laitokset 
maksaisivat käyvän vuokran ja kaupunki 
korvaisi huoltomäärärahoista työtuville mah-
dollisesti koituvan tappion, tai 

2) siirrytään asteittain yksityisten suoja-
vaatevuokraajien käyttöön siten, että virastot 
ja laitokset käyttävät nykyisen käytännön 
mukaisesti hankkimansa suojavaatteet lop-
puun. 

Työtupien johtokunta esitti näin ollen, että 
ulkosuojavaatteiden lainaustoiminta siirret-
täisiin työtupien tehtäväksi kaikkien viras-
tojen ja laitosten osalta lukuun ottamatta 
sähkölaitosta. 

Huoltolautakunta katsoi, että osatyöky-
kyisten työllistämisen kannalta suojavaattei-
den huolto- ja lainaustoiminta olisi erittäin 
sopiva toiminnanmuoto, eikä tällöin voida 
pitää kiinni itsekannattavuuden periaattees-
ta. 

Hankintaneuvottelukunta esitti, että suo-
javaatteiden pesu pyrittäisiin suorituttamaan 
keskuspesulassa, niiden korjaus työtuvilla, 
vuokrauksesta olisi luovuttava ja hankinta 
suoritettava työtupien välityksellä. 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa ulko-

suojavaatteita käyttäviä virastoja ja laitoksia 
suorituttamaan mahdollisuuksien mukaan 
vaatteiden pesu keskuspesulassa sekä nii-
den korjaaminen työtuvilla. Työtupien johto-
kuntaa kehotettiin pyrkimään suojavaattei-
den korjaustoiminnan nopeuttamiseen mm. 
selvittämällä mahdollisuudet työn koneellis-
tamiseksi (6.3. 766 §). 

Työtupien johtokunta oikeutettiin myy-
mään verho-osastolle kertyneet kankaiden 
jätepalat, yhteensä n. 1000 m, alennetuin hin-
noin yksityisille siten, että alennusprosentti 
oli 20—70 riippuen kankaan laadusta (yjsto 
19.1. 5125 §). 

Korjausosastolla tapahtunut varkaus mer-
kittiin tiedoksi (yjsto 29.11. 7022 §). 

Huoltolaitokset. Kaupunginhallitus päätti, 
että Roihuvuoren, Riista vuoren ja Suursuon 
vanhainkodeissa saatiin järjestää valtuuston 
12.1. vahvistamien talonmiesten työaikamää-
räysten 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu talon-
miesten varallaolo noudattaen em. vanhain-
kotien esittämiä suunnitelmia (8.5. 1393 §). 

Koskelan sairaskoti. Ajaksi 1.8.—31.12. 
1972 myönnettiin 17 000 mk tp. osastolääkä-
rin palkkaamista varten A 29 pl:n mukaisin 
palkkaeduin ja asianmukaisin yleislääkäreille 
rin palkkaamista varten A 29. pl:n mukaisin 
palkkaeduin ja asianmukaisin yleislääkäreille 
suoritettavin sairaalalisin (19.6. 1871 §). 

Koskelan sairaskoti oikeutettiin suoritta-
maan lisäkorvaukset auton- ja traktorinkul-
jettajan tehtävistä sairaskodin aikaisempien 
huoltomiesten Pauli Haaviston ja Jorma Le-
pän sijasta huoltomiehille Väinö Neuvoselle 
ja Pentti Ruuskalle (11.12. 3514 §). 

Sairaskodin vuosilomasijaisia varten saa-
tiin ajaksi 1.6.—31.8. vuokrata tarvetta vas-
taavasti asunnot enintään 30 henkilöä varten 
Hämäläis-Osakunnan sekä Nylands Natio-
nin asuntoloista (24.4. 1247 §). 

B-rakennuksen välttämättömiä korjaustöi-
tä varten myönnettiin enintään 70 000 mk 
(17.1. 241 §). 

Sairaskoti oikeutettiin luovuttamaan kaksi 
pienoisbussia kuljettajineen Pohjois-Helsin-
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gin Rotary-klubin käyttöön invalidien kul-
jettamista varten Mäkelänrinteen Yhteiskou-
lussa järjestettävään illanviettoon (yjsto 3.5. 
5806 §). 

Merkittiin tiedoksi ilmoitus sairaskodissa 
tapahtuneesta ilkivallasta (yjsto 2.2. 5238 §). 

Kustaankartanon vanhainkoti. Kaupungin-
hallitus päätti, muuttaen 16.10. tekemäänsä 
päätöstä, että Kustaankartanon vanhainko-
tiin saatiin ottaa 1.1.1973 lukien vastaavien 
tilapäisten virkojen tilalle perustettuihin kah-
teen vakinaiseen 11. pl:aan kuuluvaan hoi-
tajan virkaan ja yhteen vakinaiseen 5. pl:aan 
kuuluvaan hoitajan virkaan niitä haettaviksi 
julistamatta Pirjo Luonuankoski, Maija-Liisa 
Soukka ja Aune Rintamäki (27.12. 3683 §). 

Vanhainkodin palkkiotoimiselle tilapäi-
selle urkurille päätettiin maksaa palkkiona 
156 mk/kk 1.5.1972 lukien (16.10. 2879 §, 
23.10. 2971 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi Kustaankar-
tanon vanhainkodin B-, D-ja K-rakennusten 
25.3.1971 päivätyt muutostyöpiirustukset 
(24.1. 295 §). 

Vanhainkodin eräs huoltomies oli joutunut 
pahoinpitelyn kohteeksi ja kaupungille oli ai-
heutunut vahinkoa hänelle työkyvyttömyy-
den ajalta maksettuna palkkana 583 mk. 
Yleisjaoston kehotettua kaupunginkanslian 
lainopillista osastoa valvomaan kaupungin 
etua ko. pahoinpitelyn johdosta tulevassa oi-
keudenkäynnissä sekä perimään huoltomie-
hen pahoinpitelijältä edellä mainittu palkka. 
Lainopillinen osasto totesi, ettei se voinut 
kaupungin puolesta esittää korvausvaatimuk-
sia ketään henkilöä vastaan. Hankkimansa 
selvityksen nojalla osasto katsoi, että huolto-
mies oli saanut vammansa sellaisella menet-
telyllään, jonka seuraamukset hän saisi itse 
kantaa. Yleisjaoston kehotuksesta huoltolai-
tosten johtokunta päätti ryhtyä toimenpitei-
siin huoltomiehelle perusteettomasti makse-
tun palkan perimiseksi takaisin kaupungille. 

Huoltomies haki kaupunginhallitukselle 
jättämässään valituksessa muutosta päätök-
seen ja katsoi, että palkan takaisin perimistä 

koskevan päätöksen olisi tullut perustua pa-
hoinpitelyasiassa annettavaan lopulliseen 
päätökseen. 

Huoltolautakunnan saaman tiedon mu-
kaan ei mainittua syytettä pahoinpitelyasiassa 
kuitenkaan nostettu, vaan juttu oli rauennut. 
Tämän vuoksi kaupunginhallitus päätti, kos-
ka huoltolaitosten johtokunnan valituksen-
alainen päätös ei loukannut valittajan yksi-
tyistä oikeutta, ei ollut syntynyt laista poik-
keavassa järjestyksessä eikä mennyt johto-
kunnan toimivaltaa ulommaksi eikä muu-
toinkaan ollut lain tai asetuksen vastainen, 
kunnallislain 175 ja 179 §:n nojalla hylätä 
valituksen (14.8. 2169 §, yjsto 19.1. 5126 §). 

Merkittiin tiedoksi ilmoitus vanhainkodin 
C-osastolla tapahtuneesta murtovarkaudesta 
(yjsto 11.10. 6716 §). 

Riistavuoren vanhainkoti. Kaupunginhalli-
tus esitti lääkintöhallitukselle, että vanhain-
kodin 11 paikkaa käsittävä lisäosasto mer-
kittäisiin laitossairaalaluetteloon. Lääkintö-
hallitus ilmoitti kuitenkin ettei tämä ollut 
mahdollista, koska mainittu lisäosasto ei täyt-
tänyt laitossairaalaluetteloon merkitsemisen 
edellytykseksi asetettuja hoidollisen tason 
vaatimuksia. Kaupunginhallitus päätti tyy-
tyä lääkintöhallituksen päätökseen (31.1. 378 
§,13.3. 835 §). 

Myllypuron sairaskoti. Huoltolaitosten joh-
tokunta oikeutettiin ottamaan kotitalous-
opettaja Sirpa Neronen 1.1.1972 lukien sai-
raskodin 13. pl:n vakinaiseen apuemännän 
virkaan sitä haettavaksi julistamatta (6.3. 
764 §). 

Kontulan vanhustenhuollon keskus. Kau-
punginhallitus lähetti 28.2. keskuksen luon-
nospiirustukset sosiaalihallituksen tarkastet-
tavaksi esityksin, että sosiaalihallitus ryhtyisi 
toimenpiteisiin huoltoapukin 60 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun lainan myöntämiseksi 
kaupungille. Kaupunginhallitus hyväksyi kes-
kuksen 9.5. 1972 päivätyt pääpiirustukset ja 
lähetti ne sosiaalihallituksen vahvistettaviksi. 
Samalla oikeutettiin yleisten töiden lauta-
kunta aloittamaan maanrakennus-, louhinta-
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ja paalutustyöt jo ennen rakennusluvan 
myöntämistä sekä muutkin rakennustyöt en-
nen sosiaalihallituksen vahvistuspäätöstä. 

Sosiaalihallitus palautti luonnos- ja pää-
piirustukset ilmoittaen, ettei valtion tulo- ja 
menoarvioon ollut varattu ko. lainaa varten 
varoja sekä kiinnitti huomiota oleskelutilojen 
pienuuteen ja epämukavuuteen sekä tuule-
tushuoneisiin. Kaupunginhallitus totesi, että 
lainan saamisen rauettua ei pääpiirustuksille 
tarvittu sosiaalihallituksen vahvistusta, mer-
kitsi kiijeen tiedoksi ja kehotti yleisten töiden 
lautakuntaa yhteistoiminnassa huoltolauta-
kunnan kanssa selvittämään, olisiko vanhus-
tenhuollon keskuksen pääpiirustuksia sosiaa-
lihallituksen esittämien huomautusten joh-
dosta syytä tarkistaa (12.6. 1793 §, 25.9. 
2659 §). 

Hirvihaaran vanhainkodissa aikana 1.12. 
1972—31.12.1973 täytettävien virkojen ja toi-
mien hakuilmoitukset yleisjaosto oikeutti 
julkaisemaan valtuuston määräämissä leh-
dissä julkaistavan yhteiskuulutuksen lisäksi 
myös Uusimaa-nimisessä lehdessä (yjsto 
29.11.7021 §). 

Kaupunginhallitus esitti v. 1969 (s. 218), 
että Hirvihaaran vanhainkodin hoitopaikka-
luvuksi vahvistettaisiin aikaisemman 56 hoi-
topaikan sijasta 50. Samalla lähetettiin muu-
tospiirustukset, jotka sosiaalihallitus palautti 
29.5. todeten, ettei 1.1.1971 voimaan tulleen 
huoltoapukin muutoksen jälkeen ko. huol-
tolaitosten rakennuspiirustuksia tarvitse alis-
taa sosiaalihallituksen vahvistettaviksi. Kau-
punginhallituksen hoitopaikkaluvun muu-
toksesta tekemä hyväksymispäätös oli siten 
lopullinen. Sosiaalihallituksen päätös mer-
kittiin tiedoksi (12.6. 1789 §). 

Myllypuron, Pukinmäen ja Laajasalon van-
husten asuintaloissa tapahtuneet häiriöt ja 
ilkivallanteot merkittiin tiedoksi (yjsto 20.12. 
7151 §, 11.10. 6715 §, 17.5. 5918 §, 29.11. 
7020 §). 

Roihuvuoren vanhusten asuintalon ja lasten 
päivähoitolaitoksen muutospiirustusten hy-
väksyminen, ks. Lastentarhat. 

Koskelan vanhusten asuintalo. Kaupungin-
hallitus hyväksyi 4.1.1971 asettamansa työ-
ryhmän laatiman, 4.1.1972 päivätyn Koske-
lan vanhusten asuintalon ja lasten päivähoi-
tolaitoksen sekä korttelikoulun perustamis-
suunnitelman huonetilaohjeineen huoltolau-
takunnan ja yleisten töiden lautakunnan esit-
tämin muutoksin ja täsmennyksin jatkosuun-
nittelun pohjaksi. Tontin rakennusoikeus oli 
4 600 m2 kerrosalaa, josta vanhusten asuin-
talon osalle tulisi suunnitelmien mukaan 2950 
m2. Huonetilaohjeen mukaan asuintaloon oli 
suunniteltu sijoitettavaksi n. 25 i r fm suuruis-
ten asuntojen lisäksi tavanomaiset palvelu-ja 
aputilat. Asuntoja oli kahdessa eri vaihtoeh-
dossa 85—90 tai 75—80. 

Huoltolautakunta ehdotti huonetilaohjee-
seen askartelutilojen lisäystä lähinnä ympä-
ristössä asuvien vanhusten askartelun ohjaus-
ta silmällä pitäen. Yleisten töiden lautakunta 
esitti, että rakennushankkeen toteuttamisessa 
tulisi ottaa huomioon valtion asuntolainan 
saamisen edellytykset (6.11. 3122 §). 

Lauttasaaren vanhustentalo. Arkkitehtitoi-
misto Veikko Malmion laatimat Lauttasaa-
ren vanhustentalosäätiön vanhusten asunto-
larakennuksen 18.8., 29.8., 4.9., 14.9., 5.10. 
ja 23.10.1972 päivätyt pääpiirustukset hyväk-
syttiin ja kustannusarvio vahvistettiin 
4 275 000 mk :ksi (27.12. 3666 §). 

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön 
hallitsemassa kiinteistössä Töyrytie 4 esiin-
tyneitten vesivaurioiden syiden tutkimista ja 
vaurioiden korjaamista varten myönnettiin 
60 000 mk. Samalla kaupunginhallitus ke-
hotti säätiötä ryhtymään toimenpiteisiin 
asuntoloista perimiensä vuokrien määrää-
miseksi sellaiselle tasolle, että säätiön hallit-
semien asuntolakiinteistöjen korjaus- ja kun-
nossapitomenot voidaan vastaisuudessa hoi-
taa säätiön omien varojen turvin (26.6. 1894 
§)• 

Asunto Oy Säästökaari-nimisen yhtiön 
vanhusten osaketalossa myönnettiin väliai-
kainen asumislupa erään asukkaan pojalle 
31.12. saakka (yjsto 24.5. 5949 §). 
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Vanhusten kesävirkistystoiminta. Vanhus-
ten kesävirkistyskomitean mietinnön käsitte-
lyn yhteydessä kaupunginhallitus pyysi Suo-
men Kaupunkiliittoa tekemään valtioneuvos-
tolle esityksen vähävaraisten vanhusten lo-
manviettotoiminnan valtionapujärjestelmän 
muuttamiseksi. Kaupunkiliiton hallitus päät-
ti 18.2. esittää sosiaali-ja terveysministeriölle, 
että se valtion tulo- ja menoarviota laaties-
saan ehdottaisi 

1) lomanviettotoimintaan liittyvien määrä-
rahojen käyttösuunnitelman tarkistamista 
kaikki vähävaraiset vanhukset huomioon ot-
tavaksi, 

2) määrärahojen korottamista laajennettua 
käyttöä ja kustannustason nousua vastaa-
vaksi sekä 

3) lomanviettotoiminnan valtionapua kos-
kevan valtioneuvoston päätöksen tarkista-
mista tai kokonaan uuden päätöksen anta-
mista edellä mainituin tavoin laajennettua 
käyttötarkoitusta silmällä pitäen. 

Kaupunginhallitus merkitsi esityksen jäl-
jennöksen tiedoksi (20.3. 881 §). 

Meilahden virkistyskeskukseen palkattiin 
työsuhteinen valvoja-vahtimestari ajaksi 
1.7.-31.12.1972(19.6. 1868 §). 

Vanhusten Viikon näyttely. Huoltovirasto 
oikeutettiin osallistumaan Vanhusten Viikon 
näyttelyyn 1.—7.10. järjestämällä kaupungin 
vanhustenhuoltoa esittelevä osasto. Huolto-
lautakunta oikeutettiin käyttövaroistaan 
käyttämään näyttelyyn osallistumiseen enin-
tään 8 880 mk (11.9. 2484 §). 

Tervalammen työlaitos. Kaupunginhallitus 
muutti v. 1969 (s. 220) tekemäänsä päätöstä 
siltä osin, kuin se koski työlaitoksen työsuh-
teessa olleelle palkkiotoimiselle lääkärille suo-
ritettua palkkiota vahvistaen ko. palkkion 
1.1.1972 lukien 1 500 mk:ksi/kk (17.4. 1175 

Kaupunginhallitus hyväksyi 10.12.1971 
päivätyt työlaitoksen henkilökunnan asuin-
rakennuksen luonnospiirustukset (2.5. 1313 

Samoin hyväksyttiin Kauppapuutarhalii-

ton laatimat, 25.4.1970 päivätyt työlaitoksen 
kasvihuoneiden laajennuksen pääpiirustuk-
set. Yleisten töiden lautakuntaa kehotettiin 
ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista 
selvittämään, oliko tarkoituksenmukaista an-
taa rakennustyön joitakin työvaiheita kus-
tannusten alentamiseksi työlaitoksen hoidok-
kityövoimalla toteutettaviksi. Laajennus-
suunnitelmalle päätettiin pyytää sosiaalihal-
lituksen hyväksyminen ja anoa rakennuskus-
tannuksiin valtionapua. Rakennustyöt oikeu-
tettiin alkamaan myönnettyjen määrärahojen 
puitteissa jo ennen valtionapuasian ratkea-
mista (26.6. 1977 §). 

Tervalammen työlaitos oikeutettiin luo-
vuttamaan huonetilat Vihdin seurakunnalle 
kinkerien järjestämistä varten ja järjestämään 
enintään 100 kinkerivieraalle kahvitarjoilu 
laitoksen kustannuksella (yjsto 1.3. 5405 §). 

Merkittiin tiedoksi ilmoitukset Tervalam-
men työlaitoksessa 16.5., 1.6 ja 2.6. sattu-
neista tulipaloista sekä kadonneesta palolet-
kusta pikaliittimineen ja suihkuputkineen se-
kä toimenpiteistä, joihin tapausten johdosta 
oli ryhdytty (yjsto 31.5. 6008 §, 28.6. 6150 §, 
5.7. 6188 §). 

Miesten hoitokodit ja asuntolat. Huoltolau-
takunta oikeutettiin jatkamaan eräiden vuok-
rasopimusten voimassaoloa seuraavasti: 

Suoja-Pirtti r.y:n kanssa Porkkalankatu 
1 :ssä sijaitsevan kiinteistön hallintaa ja Ta-
panilan kylässä sijaitsevan hoitokoti Sillan-
pirtin rakennusta koskevia sopimuksia jat-
kettiin entisin ehdoin (yjsto 26.4. 5768, 5769 

Pelastusarmeijan suojakotia, Alppikatu 1, 
koskevaa sopimusta jatkettiin 1.6. lukien 
toistaiseksi yhden kuukauden irtisanomis-
ajoin ja muuten huoltolautakunnan sopimus-
luonnoksen mukaisin ehdoin. Saman kiin-
teistön piharakennuksessa sijaitsevat suoja-
kotikäytössä olleet huonetilat luovutettiin 
edelleen Suomen Pelastusarmeijan Säätiön 
käyttöön (yjsto 26.4. 5767 §). 

Kotkankatu 14—16 B-portaassa sijaitsevia 
miesten hoitokodin huonetiloja koskevaa so-
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pimusta jatkettiin entisin ehdoin (yjsto 19.1. 
5124 §, 6.9. 6521 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin luovut-
tamaan Solnantie 44:ssä sijaitseva talo 1.4. 
lukien 602 mk: n kuukausittaista tilitys vuok-
raa vastaan huoltolautakunnan käyttöön 
edelleen vuokrattavaksi Suoja-Pirtti yhdis-
tykselle helsinkiläisten miespuolisten päih-
dyttävien aineiden väärinkäyttäjien asuntola-
tarkoituksiin 31.3.1973 saakka (yjsto 28.3. 
5578 §). 

Miesalkoholistien ensisuojaa varten varat-
tiin Toukolan korttelien n:o 681 ja 682 poh-
joisosasta n. 4 000 m2 :n suuruinen alue. Kau-
punginhallitus kehotti yleisten töiden lauta-
kuntaa yhteistoiminnassa huoltolautakunnan 
kanssa suunnittelemaan alueelle kerrosalal-
taan n. 3 000 m2:n suuruisen, n. 200 hoito-
paikkaa käsittävän ensisuojan käyttäen oh-
jeena huoltoviraston asettaman työryhmän 
laatimaa huonetilaohjelmaa (11.9. 2482 §, 
v:n 1970 kert. s. 195). 

Eräiden kuolinpesien omaisuuden luovutta-
minen kaupungille. Valtioneuvostolle päätet-
tiin tehdä esitys eräiden kuolinpesien luovut-
tamisesta kaupungille perintökaaren 5 luvun 
2 §:n nojalla käytettäviksi vanhusten asunto-
ohjelman toteuttamiseen yksityisten järjestö-
jen ylläpitämille vanhainkodeille annettavina 
avustuksina (6.3. 770 §, 15.5. 1479 §, 5.6. 
1709 §, 28.8. 2336 §, 4.9. 2413 §, 18.9. 2587 §, 
30.10. 3040 §). 

Kaupunginkanslian lainopillista osastoa 
kehotettiin yhteistoiminnassa huoltoviraston 
kanssa huolehtimaan eräiden kuolinpesien 
selvityksestä. Kuolinpesien varat, joista oli 
pidettävä erillistä tiliä, määrättiin rahatoi-
miston hoitoon käytettäviksi valtioneuvoston 
antamien päätösten mukaisesti ja kaupun-
ginvaltuuston tekemässä päätöksessä maini-
tuin tavoin yksityisten järjestöjen ylläpitä-
mien vanhainkotien avustamiseen (24.4.1211 
§, 5.6.1664 §, 9.10.2776 §, 18.12. 3541 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Emilia 
Flinck'in tekemän testamentin nojalla kau-
pungille siirtynyt omaisuus pysytetään tois-

taiseksi huoltolautakunnan hallinnossa ja ke-
hotti kaupunginkanslian lainopillista osastoa 
tekemään kaupunginhallitukselle sen jälkeen, 
kun testamentti on valvottu ja saanut lain-
voiman, eri esityksen omaisuuden myöhem-
mästä hoidosta ja käytöstä (25.9. 2663 §, 
yjsto 15.8. 6416 §). 

A-klinikan ja Merimiehenkadun nuorisoase-
man ylläpitämistä koskeva sopimus. Kaupun-
ginhallitus kehotti kaupunginkanslian lain-
opillista osastoa huolehtimaan sopimuksen 
tekemisestä A-klinikkasäätiön kanssa sekä 
huoltolautakuntaa Helsingin A-klinikan osal-
ta ja lastensuojelulautakuntaa Merimiehen-
kadun nuorisoaseman osalta huolehtimaan 
sopimuksen edellyttämien maksujen suorit-
tamisesta sekä saattamaan kaupungin kus-
tannusosuuden vuosittain hyvissä ajoin en-
nen irtisanomisajan päättymistä kaupungin-
hallituksen vahvistettavaksi (ks. myös val-
tuusto, 20.11. 3230 §). 

A vustukset. Kaupunginhallitus päätti 
muuttaa yhteisöille myönnettäviä avustuksia 
koskevan yleisohjeen 52 ja 53 kohdan kuulu-
maan seuraavasti : 

52. Myönnetty avustus maksettakoon kor-
keintaan neljänä eränä. Mikäli avustussum-
man suuruus on 2 000—10 000 mk, voidaan 
avustus kuitenkin maksaa kahtena eränä. 
Erityisistä syistä voi kaupunginhallituksen 
yleisjaosto tai avustuksen maksattamisesta 
päättävä lauta- tai johtokunta päättää, että 
avustukset on maksettava edellä esitetystä 
eräjaosta poikkeavasti. 

53. Avustusta koskevaa maksumääräystä 
ei saa antaa, ellei avustuksen myöntänyt vi-
ranomainen ole saanut edellisen vuoden avus-
tuksen käytöstä hyväksyttävää selvitystä. 
Maksattamisesta päättävä lauta- tai johto-
kunta voi tarvittaessa kuitenkin päättää en-
nakkoavustuksen maksattamisesta tammi— 
maaliskuun aikana ehdolla, että avustus voi-
daan periä takaisin, ellei avustusta saaneelta 
yhteisöltä saada hyväksyttävää selvitystä 
edellisen vuoden avustuksen käytöstä (9.10. 
2773 §). 
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Suomen Pelastusarmeijan säätiölle päätet-
tiin suorittaa korkojen maksamiseen myön-
netty avustus 11 275 mk (yjsto 2.2. 5194 §). 

Yleisjaosto päätti alistaa Mustalaislähe-
tyksen erityisavustusanomuksen epäämisen 
kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi (yjsto 
25.7. 6329 §). 

Suomen Kirkon Sisälähetysseuran anomus 
Tyynelän A-kodin toiminnan tukemisesta ei 
antanut aihetta toimenpiteisiin, koska huol-
tolautakunta oli jo myöntänyt käytettävis-
sään olevasta määrärahasta avustusta sanot-
tuun tarkoitukseen (yjsto 1.11. 6847 §). 

Miesten vanhainkodin lahjoitusrahaston 
ylijäämä saatiin edelleen maksaa Föreningen 
Gubbhemmet i Helsingfors-nimiselle yhdis-
tykselle, Klara Wilhelmina Törmälän rahas-
ton ylijäämä Helsingin Kristillisen Työväen 
Naisosaston Palvelijatarkodille. Helsingin en-
tisen merimieshuoneenrahasto-nimisen lah-
joitusrahaston ylijäämä saadaan antaa Hel-
singfors Skeppsbefälhavareförening — Hel-
singin Laivanpäällikköyhdistys-nimiselle yh-
distykselle jaettavaksi avustuksena varatto-
mille miehistöön tai päällystöön kuuluville 
merimiehille ja luotsi- tai majakkavirkaili-
joille tai heidän leskilleen ja lapsilleen (28.8. 
2327, 2328 §, yjsto 25.7. 6328 §). 

Lastensuojelutoimi 

Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten 
olosuhteita koskeva tutkimus. Lastensuojelu-
lautakunta esitti, että avioliiton ulkopuolella 
syntyneiden lasten äideille annettavien lasten-
suojeluviraston palvelujen kehittämiseksi se-
kä näiden äitien tilanteen ja tarpeiden kar-
toittamiseksi olisi välttämätöntä suorittaa 
tutkimus. Ko. lasten lukumäärä oli Helsin-
gissä n. 4 600 ja vuosittain syntyvien määrä 
n. 500. Haastattelututkimuksen aineisto, jo-
hon tulisi sisällyttää sekä äidit, jotka itse hoi-
tivat lastaan, että ns. sij oi tuslasten äidit, saa-
taisiin kootuksi viraston elatusaputoimiston 
kortistosta. Lastensuojeluvirasto totesi, että 

mikäli tutkimukseen sisällytettäisiin lasten 
isien ja heidän olosuhteittensa tutkiminen, 
tulisi tutkimuksesta todennäköisesti muo-
dostumaan varsin laaja ja pitkäaikainen, 
paitsi jos au-isiä koskevassa tutkimuksessa 
tyydyttäisiin niihin tietoihin, jotka olivat 
saatavissa viraston elatusaputoimistossa. Ti-
lastotoimisto oli lupautunut suorittamaan 
tutkimuksen. 

Kaupunginhallitus kehotti tilastotoimistoa 
suorittamaan yhteistyössä lastensuojeluviras-
ton kanssa avioliiton ulkopuolella synnyttä-
neiden äitien ja heidän lastensa olosuhteita 
sekä lastensuojeluviraston kortistoissa olevia 
mainittujen lasten elatusvelvollisia koskevan 
tutkimuksen sekä myönsi tilastotoimiston 
käytettäväksi 23 000 mk mainitun tutkimuk-
sen suorittamista varten (7.2. 445 §, 2.5. 
1314 §). 

Naimattomien äitien ja heidän lastensa asun-
tokysymys. Au-yhdistys esitti yksinäisten äi-
tien asuntotilanteen parantamiseksi mm., että 
jokaisen häätötapauksen uhatessa olisi las-
tensuojelu- ja huoltoviranomaisten neuvotel-
tava yhdessä asunnonjakoviranomaisten 
kanssa uuden asunnon osoittamisesta hääde-
tyille. Ennen laitoshoitoon joutumista olisi 
myös tutkittava mahdollisuus muuhun sijais-
hoitoon. Koska vapailla markkinoilla on 
paljon myymättömiä ja siksi tyhjiä asuntoja, 
olisi sekä kaupungin että au-perheiden edun 
mukaista, että kaupunki ostaisi näitä asun-
toja n. 100 vuosittain ja vuokraisi niitä äi-
deille ja lapsille heti, kun nämä tulevat joko 
synnytyssairaaloista tai äiti- ja lapsikodeista. 
Ensi Kodin rakennuttaman asuntolan yk-
siöiden luovuttaminen entistä enemmän au-
äitien käyttöön helpottaisi hieman vaikeata 
tilannetta. 

Lastensuojelulautakunta piti yhdistyksen 
ehdotuksia perusteltuina sekä au-perheiden 
itsensä kannalta että huollolliset näkökohdat 
huomioon ottaen ja pitkällä tähtäyksellä 
myös kaupungin taloudellisen edun kannalta. 

Huoltolautakunta totesi, ettei olisi koh-
tuullista siirtää Ensi Kodin pitkään asuneita 
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ja korkean iän saavuttaneita vanhuksia pois 
asunnoistaan, varsinkaan kun lautakunnalla 
ei ollut mahdollisuutta osoittaa heille uusia 
nykyaikaisia asuntoja. 

Asunnonjakotoimikunta piti kaupungin 
oman vuokra-asuntotuotannon lisäämistä 
pienasuntojen osalta parempana kuin niiden 
ostamista vapailta markkinoilta. 

Kiinteistölautakunta mainitsi, että osake-
huoneistojen ostamiseen naimattomille äi-
deille vuokrattaviksi tarvittavat varat voitai-
siin tehokkaammin käyttää heille tarkoitet-
tujen asuntojen rakentamiseen kaupungin 
oman sosiaalisen asuntorakennustoiminnan 
puitteissa. 

Kaupunginhallitus päätti lähettää jäljen-
nökset kiinteistö-, huolto- ja lastensuojelu-
lautakunnan sekä asunnonjakotoimikunnan 
nan lausunnoista rakentamisohjelmatoimi-
kunnalle (4.9. 2370 §). 

Korvauksen periminen lastenhuoltolaitok-
sissa olevien nuorten ansiotuloista. Lasten-
suojelulautakunta mainitsi, että lautakunnan 
1958 tekemän päätöksen mukaan veloitettiin 
mm. yli 16-vuotiailta työssä käyviltä huollet-
tavilta lasten- ja nuorisonhuoltolaitoksissa 
heidän ansiotuloistaan ruoasta 1.80 mk ja 
asunnosta 1.20 mk vuorokaudelta. Kun lau-
takunta oli sijoittanut nuoria henkilöitä sekä 
kaupungin omiin laitoksiin että yksityisiin 
laitoksiin, nuoret olivat joutuneet eri ase-
maan, koska eräät yksityiset nuorisokodit 
olivat perineet nuorilta korvauksen, joka an-
siotulojen määrästä riippuen oli saattanut 
kohota melko huomattaviin määriin. Kau-
pungin perimä korvaus oli kustannus- ja 
palkkatason nousun huomioon ottaen liian 
pieni. 

V. 1971 voimaan tullut lastensuojelulain 
muutos oli aiheuttanut korvauksen perimisen 
suhteen tulkintavaikeuksia. Sosiaalihallitus 
oli sen nojalla katsonut, ettei korvausta voitu 
periä ja nostaa sosiaalilautakunnan huostassa 
olevan lapsen tai nuoren henkilön saamasta 
palkkatulosta. Lautakunta totesi kuitenkin, 
että kun nuori oli nuorisokodissa oman rat-

kaisunsa perusteella, hän voi tehdä sopimuk-
sen nuorisokodissa asumisestaan, mihin so-
pimukseen ansiotyössä käyvän osalta voinee 
sisältyä myös maksun maksaminen nuoriso-
kodin antamasta täysihoidosta, koska nuori 
holhouslain mukaan saa hallita sitä, mitä hän 
omalla työllään on ansainnut. 

Lastensuojehi viraston laitossuunnittelutoi-
mikunta esitti, että ansiotyössä käyvien 16 v. 
täyttäneiden nuorten ansiotuloista perittäi-
siin korvausta sen esittämän ohjetaulukon 
mukaan vain ansiotulosta, joka olisi vähin-
tään 300 mk/kk ja suurin perittävä korvaus-
summa olisi 300 mk/kk. 

Lautakunta saattoi kysymyksen korvauk-
sen perimisestä kaupunginhallituksen ratkais-
tavaksi ja esitti, että korvauksia saataisiin 
periä 1.10.1972 lukien laitossuunnittelutoi-
mikunnan ohjeiden mukaisesti. Samalla lau-
takunta ilmoitti kehottaneensa lastensuojelu-
virastoa huolehtimaan siitä, että tilapäisesti 
ansiotyössä olevien ja 16 vuotta nuorempien 
henkilöiden kanssa tehdään mahdollisuuk-
sien mukaan sopimus heidän tulojensa tallet-
tamisesta nuorten vastaisia tarpeita varten. 
Koska mahdollisuus korvauksen perimiseen 
nykyisen lainsäädännön puitteissa oli epä-
selvä, lähinnä holhouslain ja työsopimuslain 
tulkintaan perustuva, lautakunta esitti toi-
menpiteisiin ryhtymistä lastensuojelulain 
muuttamiseksi siten, että tällaisen kasvatuk-
sellisesti merkityksellisen korvauksen peri-
mismahdollisuus laissa selvästi todettaisiin. 

Kaupunginkanslian lainopillinen osasto 
piti oikeana sosiaalihallituksen kantaa, jonka 
mukaan korvausta ei voida periä nuoren 
henkilön saamasta palkkatulosta. Osaston 
mielestä lastensuojelulautakunnan kaavailu-
ja, joiden mukaan nuorisokodissa asuva nuo-
riso voisi tehdä sopimuksen nuorisokodissa 
asumisestaan, mihin sopimukseen ansio-
työssä käyvän osalta voisi sisältyä myös mak-
sun maksaminen nuorisokodin antamasta 
täysihoidosta, voitaneen pitää lastensuojelu-
lain määräysten kiertämisenä. 

Osasto katsoi, että säästösopimuksen teke-
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minen oli voimassa olevan lainsäädännön 
mukaan mahdollista, koska näin säästetyt 
varat tulevat lasten ja nuorten hyväksi heidän 
päästyään laitoksesta. Kun lästensuojelulau-
takunnan esityksen toteuttaminen muilta osin 
edellytti lain muuttamista, osaston mielestä 
kaupunginhallituksen tuli tehdä sitä tarkoit-
tava esitys Suomen Kaupunkiliitolle. 

Kaupunginhallitus päätti esittää Suomen 
Kaupunkiliitolle, että valtioneuvostolle teh-
täisiin esitys lastensuojelulain muuttamiseksi 
siten, että se tekisi mahdolliseksi korvauksen 
perimisen lastensuojelulaitoksissa olevilta, 
ansiotyössä käyviltä nuorilta heidän ansiotu-
loistaan (27.11. 3344 §, 4.12. 3429 §). 

Piirustus- ja maalauskilpailun järjestämi-
nen. Kaupunginhallitus oikeutti kuvataide-
toimikunnan yhteistoiminnassa lastensuoje-
luviraston kanssa järjestämään kaupungin 
lasten- ja nuorisokodeissa sekä perhehoi-
dossa oleville helsinkiläislapsille ja -nuorille 
piirustus- ja maalauskilpailun kilpailukutsun 
mukaisesti siten, 

että palkintolautakunnan jäsenille, joista 
kolme valitsee lastensuojeluvirasto ja kaksi 
kuvataidetoimikunta, suoritetaan kullekin 
300 mk:n suuruinen kertakaikkinen palkkio 
tuomarityöstään, 

että palkintolautakunta oikeutetaan mää-
räämään kilpailun palkintojen ja lunastusten 
suuruudet siten, että niiden yhteismäärä on 
enintään 4 905 mk sekä ottamaan itselleen 
sihteeri, ja 

että lastensuojeluvirasto oikeutettiin lähet-
tämään kilpailukutsu kaikille niille henki-
löille, joita kilpailu koski. 

Kuvataidetoimikunnalle myönnettiin 6 500 
mk kilpailun enintään 4 905 mkraan nouse-
vien palkinto- ja lunastuskulujen sekä enin-
tään 1 595 mk:aan nousevien muiden kil-
pailukulujen suorittamista varten (27.3. 920 
§,4.4. 1000 §). 

Lastensuojelulautakunnan 50-vuotisjuhla. 
Kaupunginhallitus päätti että lastensuojelu-
lautakunnan täyttäessä 50 vuotta toiminnan 
juhlistamiseksi saadaan 

toimittaa n. 20 sivuinen juhlajulkaisu, kus-
tannuksiltaan n. 2 700 mk, 

järjestää lastensuojelutoimen toimintaa 
esittelevä näyttely, kustannusarvioltaan n. 
10 000 mk ja järjestää näyttelyn kutsuvie-
raille, n. 300 henkilölle, kaupungin kustan-
nuksella kahvi-ja virvoketaijoilu ja 

tarjota kaupungin kustannuksella päiväl-
liset n. 50 henkilölle ja järjestää kahvitilaisuus 
lastensuojelutoimen 300—400 työntekijälle 
(26.6. 1890 §, 18.9. 2516 §). 

Lastensuojeluvirasto. Yleisjaosto päätti 
myöntää 3 000 mk sijaisen palkkaamiseksi 
lastensuojeluviraston ja huoltoviraston yh-
teistyön aloittamiseen Itäisellä lääkäriase-
malla osallistuvalle lastensuojeluviraston vi-
ranhaltijalle (yjsto 5.4. 5624 §). 

Kaupunginhallitus kumosi lastensuojelu-
lautakunnan 12.4. tekemän päätöksen lasten-
suojeluviraston paikallisasiamiesten palkkioi-
den korottamisen osalta, ja vahvisti ko. palk-
kiot 1.1.1973 lukien seuraaviksi: 

1) hoitokodin hankinta siihen liittyvine 
tarkastuksineen 21 mk lasta kohti, 

2) kesäkodin hankinta siihen liittyvine tar-
kastuksineen 12.50 mk lasta kohti, 

3) kodin valvonta 12 mk vuosineljännek-
seltä lasta kohti, minkä lisäksi niille asiamie-
hille, joiden valvottavien lasten lukumäärä 
ylittää 20 lasta, maksetaan tämän määrän 
ylittävien lasten valvonnasta muiden kuin 
kesälapsien osalta 5 mk:n suuruinen lisä-
palkkio vuosineljännekseltä lasta kohti sekä 

4) ylimääräinen tutustumis- ja valvonta-
käynti siihen liittyvine selostuksineen 12.50 
mk (24.4. 1207 §, 9.10. 2809 §). 

Apulaislastenvalvojan virka poistettiin nii-
den viranhaltijoiden luettelosta, joilla ei ole 
oikeutta lisä-, yli-, ilta-, yö- eikä sunnuntai-
työkorvauksiin (11.9. 2483 §). 

Lastensuojelulautakunta oikeutettiin jär-
jestämään lastensuojeluviraston elatusapu-
toimiston konekirjanpidossa työskentelevien 
henkilöiden työaika toistaiseksi siten, että työ 
alkaa päivittäin klo 7—14 välisenä aikana 
noudatettaen työaikajärjestelyssä 35.5 tunnin 
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viikko työperiaatetta. Päivittäisen työajan on 
oltava viikon yhtenä työpäivänä 7.5 ja muina 
työpäivinä 71. Lisäksi on noudatettava myös 
muita kunnallisen yleisen virkaehtosopimuk-
sen työaikaa koskevia määräyksiä (21.8. 
2244 §). 

Lastensuojeluviraston työntekijöiden työ-
ohjauksen järjestämiseen lautakunta oikeu-
tettiin käyttämään 3 040 mk (yjsto 4.10. 
6683 §). 

Viraston henkilökuntatutkimuksen aiheut-
tamien painatuskustannusten suorittamista 
varten myönnettiin käytettäväksi 1971 myön-
netyn määrärahan lisäksi 2 500 mk (8.5. 
1391 §). 

Kaupunginkanslian yleinen osasto oikeu-
tettiin teettämään lastensuojelutoimen toi-
mistojen työtä esittelevä, yhteensä 2 947 mk :n 
hintainen esite (yjsto 31.5. 5988 §). 

Lastensuojelulautakunnan käytettäväksi 
myönnettiin 25 300 mk kaupungin alueella 
tapahtuvan lasten perhesijoitustoiminnan te-
hostamiskampanjan toteuttamiseksi kerto-
musvuonna sekä tarvittavan työsuhteisen 
henkilökunnan palkkaamista varten seuraa-
vasti: ajaksi 1.7.—31.12. perhehoidon tar-
kastaja ja puolipäivätoiminen toimistoapu-
lainen sekä yhden kuukauden ajaksi tiedotus-
kampanjan hoitaja. (4.4. 1046 §). Myöhem-
min myönnettiin 21 846 mk kahden em. viran 
jatkamiseksi ajaksi 1.1.—31.12.1973 (27.12. 
3685 §). 

Revisioviraston suorittamassa tutkimuk-
sessa kävi ilmi, että eräs lastensuojeluviraston 
tp. viranhaltija oli v:n 1969—1971 aikana 
laskuttaessaan kaupunkia suorittamistaan 
virkamatkoista menetellyt kaupungin mat-
kustussäännön vastaisesti ja epärehellisesti. 
Matkalaskujen perusteella hänelle oli suori-
tettu liikaa 1 008 mk, joten lautakunta pyysi 
kaupunginhallituksen toimenpiteitä syytteen 
nostamiseksi ja vahingonkorvausvaateiden 
esittämiseksi häntä vastaan. Kaupunginkans-
lian lainopillinen osasto katsoi ottaen huo-
mioon tapausten lukumäärän ja jatkuvuuden, 
että asia olisi saatettava tuomioistuimen käsi-

teltäväksi. Henkilöasiainjohtajan mielestä 
kaupungin edut voitiin riittävästi valvoa ku-
rinpitomenettelyn yhteydessä. Kaupungin-
hallitus päättikin palauttaa asian lastensuo-
jelulautakunnalle käsiteltäväksi kiireellisesti 
kurinpitomenettelynä ja kehotti lautakuntaa 
huolehtimaan samassa yhteydessä siitä, että 
ko. perhehoidon tarkastajalta peritään 1 008 
mk korkoineen sekä lautakunnan kohtuulli-
seksi harkitsema korvaus työpäivistä, joina 
hän ei ollut virkamatkalla eikä myöskään 
työpaikalla virastossa (26.6. 1978 §). 

Lastensuojelulautakunnalle myönnettiin 
käytettäväksi lastenhuoltotoimiston sijais-
vanhempien virkistys- ja neuvottelutilaisuuk-
sia varten kevätkaudella 4 000 mk ja syys-
kaudella 9 600 mk sekä 3 300 mk sijaisvan-
hemmille tarkoitetun Me yhdessä-nimisen 
tiedotuslehden julkaisemista varten kerto-
musvuoden aikana (yjsto 8.3. 5462 §, 11.9. 
2447 §, yjsto 19.1. 5123 §). 

Merkittiin tiedoksi lastensuojeluviraston 
Herttoniemen sivutoimistoon tehty murto 
(yjsto 5.12. 7057 §). 

Yleisjaosto oikeutti lautakunnan käyttä-
mään Sofianlehdon vastaanottokodin, Oppi-
laskoti Toivolan, Päivähuoltola Vantaalan, 
Solakallion erityiskoulun, Naulakallion vas-
taanottokodin, Perhekodin ja Nuorten työ-
kodin perusparannustöihin varattua määrä-
rahaa (yjsto 2.2. 5240 §). 

Sofianlehdon vastaanottokodin osaston n:o 
8 31.5.1972 päivätyt muutostyöpiirustukset 
hyväksyttiin (20.11. 3230 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää sosiaali-
hallitukselle, että vastaanottokodissa olevat, 
valtuuston 1965 vajaamielisten osastoiksi hy-
väksymät kolme, yhteensä 74 hoitopaikkaa 
käsittävää osastoa sekä vastaanottokotiin 
mahdollisesti myöhemmin perustettavat va-
jaamielisosastot hyväksyttäisiin vajaamielis-
laissa sekä lastensuojelulautakunnan alaisten 
vajaamielislaitosten ohjesäännön 1 §:ssä tar-
koitetuksi sellaiseksi hoitokodiksi, jolla on 
oikeus saada käyttömenoihinsa vajaamielis-
lain mukainen valtionapu (29.5. 1626 §). 
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Vastaanottokodin toiminnan muuttami-
sesta johtuvien henkilöstöjärjestelyjen takia 
oikeutettiin lastensuojelulautakunta palkkaa-
maan sinne ajaksi 1.1.—30.6.1973 tp. johtava 
hoitaja 16. pl:n mukaisin palkkaeduin, kaksi 
tp. ohjaajaa 14. pl:n mukaisin palkkaeduin, 
kaksi tp. vastaavaa hoitajaa A 14 pl:n mu-
kaisin palkkaeduin, 14 tp. vajaamielishoita-
jaa A 13 pl:n mukaisin palkkaeduin sekä 
10 ts. hoitoapulaista 5. pl:n palkkaeduin. 

Lautakuntaa kehotettiin toteuttamaan 
24.8. tekemässään esityksessä tarkoitetut hen-
kilökunnan siirrot väliaikaisluonteisina v:n 
1973 talousarvion 11. ponnessa edellytetyin 
tavoin sekä tekemään aikanaan eri esitys em. 
järjestelyjen jatkamisesta 30.6.1973 jälkeen 
siten, että kysymys pysyvistä virkajärjeste-
lyistä otettaisiin käsiteltäväksi vasta sitten, 
kun vastaanottokodin 1. rakennuksen osastot 
n:o 2—5 oli asianmukaisessa järjestyksessä 
muodostettu vajaamielisosastoiksi (27.12. 
3689 §). 

Outamon vastaanottokoti. Sosiaalihallitus 
hyväksyi muutospiirustukset, jotka koskivat 
vastaanottokodin vilja-aitan muuttamista 
metallityöpajaksi (10.1. 147 §). 

Lemmilän vastaanottokoti. Hyvinkään kau-
punginhallitus pyysi Helsingin kaupunkia 
kiinnittämään huomiota vastaanottokodin 
jätevesiasiaan ja tarpeen vaatiessa ryhtymään 
asianmukaisiin toimenpiteisiin saastetta ai-
heuttavien aineiden pääsyn estämiseksi Ri-
dasjärveen. Kaupunginhallitus kehotti lasten-
suojelulautakuntaa seuraamaan vastaanotto-
kodin jätevesikysymyksen kehitystä ja ryhty-
mään tarvittaessa yhteistoiminnassa yleisten 
töiden lautakunnan kanssa välttämättömiksi 
katsottuihin toimenpiteisiin vastaanottoko-
din mahdollisesti aiheuttaman Ridasjärven 
saastumisen estämiseksi (21.2. 602 §). 

Eräs vastaanottokodin ohjaaja pyysi va-
pautusta vuokravelan takautuvasta maksami-
sesta kaupungille. Yleisjaosto päätti, hyläten 
anomuksen enemmälti, myöntää hänelle va-
pautuksen koron maksamisesta anomuksessa 

tarkoitetulle 3 181 mk:n suuruiselle vuokra-
velalle 1.6. saakka (yjsto 24.5. 5963 §). 

Naulakallion vastaanottokoti. Kaupungin-
hallitus myönsi 38 500 mk seuraavan lisähen-
kilökunnan palkkaamiseksi: a) puolipäiväi-
nen tp. toimistoapulainen ja puolipäiväinen 
ts. toimistoapulainen 8. pl:n mukaisin palk-
kaeduin sekä ts. laitosapulainen 5. pl:n mu-
kaisin palkkaeduin vuodeksi 1972 sekä b) 
ts. yövalvoja 9. pl:n ja ts. hoitaja 11. pl:n 
mukaisin palkkaeduin ajaksi 1.3.—31.12. 
(13.3. 834 §). 

Vastaanottokodin A-ja C-osastojen asuin-
huoneiden käyttötarkoituksen muuttamista 
koskevat, 18.8.1972 päivätyt pääpiirustukset 
hyväksyttiin (13.11. 3194 §). 

Yleisjaosto hylkäsi talonmies-lämmittäjän 
ja erään ohjaajan vuokravelan takautuvaa 
maksamista koskevat anomukset, mutta va-
pautti talonmies-lämmittäjän 31.7. saakka ja 
ohjaajan 1.8. saakka suorittamasta korkoa 
ko. vuokravelalle (yjsto 14.6. 6071 §, 12.7. 
6245 §). 

Apulaisjohtaja Aarre Lampiselle luovutet-
tiin hänen eläkkeelle lähtiessään Yrjö Blom-
stedtin kirja »Johan Albrecht Ehrenström, 
kustavilainen ja kaupunkirakentaja» (yjsto 
31.5.5984 §). 

Hyvösen lastenkoti. Eräs hoitoapulainen 
vapautettiin maksamasta korkoa vuokrave-
lasta 30.11. saakka. Lastenkodissa tehty var-
kaus merkittiin tiedoksi (yjsto 11.10. 6719 §, 
6.9. 6519 §). 

Oulunkylän erityislastenkoti. Lastensuoje-
lulautakunta päätti, että Hoitokoti Teinilä, 
joka oli väliaikaisesti sijoitettu Sofianlehdon 
vastaanottokotiin, siirretään Oulunkylän eri-
tyislastenkodin valmistuttua sen tiloihin, jol-
loin lastenkodin yksi osasto voidaan varata 
Hoitokodin laitoskoulua varten. Lautakun-
nan esitettyä täten tarkistetun erityislasten-
kodin huonetilaohjelman ja muutospiirustus-
ten hyväksymistä, yleisten töiden lautakunta 
piti muutoksen suorittamista teknillisesti 
mahdollisena, mutta sen kustannuksia koh-
tuuttomina eikä siten puoltanut piirustusten 
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hyväksymistä. Kaupunginhallitus päätti hy-
lätä muutospiirustukset ja kehotti lastensuo-
jelulautakuntaa kiireellisesti laatimaan 
uuden, hyväksyttyyn rakennussuunnitelmaan 
perustuvan esityksen mainitun erityislasten-
kodin perustamiseksi ja toimintasuunnitel-
maksi (29.5. 1627 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutettiin 
käyttämään v:n 1971 talousarvion Kiliin-
mäen keskuslaitosta varten merkitystä osa-
määrärahasta enintään 263 000 mk Oulun-
kylän erityislastenkodin rakennustyöhön 
(26.6. 1971 §). 

Sosiaalihallitus myönsi lastenkodin raken-
nuskustannusten ja kaluston perushankinta-
menoihin valtionapua yhteensä 50 000 mk, 
kaupunginhallituksen anottua tarkoitukseen 
1 565 000 mk. Kaupunginhallitus päätti tyy-
tyä päätökseen (11.12. 3510 §). 

Oulunkylän erityislastenkotiin saatiin ajak-
si 1.1.—30.6. 1973 palkata tilapäinen johtaja 
24. pl:n mukaisin palkkaeduin. Käyttöme-
noja varten myönnettiin 25 100 mk ajaksi 
1.11.—31.12., irtaimiston perushankintaa 
varten 96 000 mk sekä laitoksen käyttöme-
noja samoin kuin siihen ja Sofianlehdon vas-
taanottokotiin otettavan henkilökunnan 
palkkaamista varten 295 000 mk ajaksi 1.1.— 
30.6.1973. Lastensuojelulautakuntaa kehotet-
tiin toteuttamaan 24.8. tekemässään esityk-
sessä tarkoitetut henkilökunnan siirrot väli-
aikaisluonteisina (27.12. 3689 §). 

Kontulan perhekoti. Kaupunginhallitus 
myönsi käytettäväksi 106 500 mk perhekodin 
kalustohankintoihin ja muihin kertomusvuo-
den käyttömenoihin sekä henkilökunnan 
palkkaamiseen ajaksi 1.2.—31.12. seuraavas-
ti: tp. johtaja 19. pl:n ja tp. hoitaja 11. pl:n 
mukaisin palkkaeduin, kaksi ts. laitosapu-
laista, joista toinen puolipäivätoiminen, 5. 
pl:n mukaisin palkkaeduin (24.1. 292 §). 

Perhekodin johtajan ja hoitajan tp. virkoja 
koskeva hakuilmoitus erilliskuulutuksin saa-
tiin julkaista valtuuston v. 1969 tekemässä 
päätöksessä mainituissa lehdissä ja lisäksi 

Huoltaja- sekä Lapsi ja Nuoriso -nimisissä 
lehdissä (yjsto 22.3. 5545 §). 

Jakomäen nuorisokoti. Lastensuojelulauta-
kunnan esitettyä määrärahan myöntämistä 
nuorisokodin äänieristyksen parantamista 
varten, yleisjaosto päätti kehottaa lautakun-
taa ottamaan ko. parannustoimenpiteen huo-
mioon laatiessaan v:n 1973 talousarvioehdo-
tusta (yjsto 2.2. 5241 §). 

Kallion nuorisokoti. Kaupunginhallitus 
päätti, että Wallininkatu 4 :ssä sijaitsevat nuo-
risokodin käytöstä vapautuvat huonetilat py-
sytetään lastensuojelulautakunnan hallinnas-
sa. Lautakuntaa kehotettiin tekemään esitys 
31.10. mennessä ko. huonetilojen vastaisesta 
käytöstä lastensuojelutoimen tarkoituksiin 
(28.8. 2330 §). 

Valtuuston oikeutettua lastensuojelulauta-
kunnan lopettamaan Kallion nuorisokodin 
toiminnan, kehotti kaupunginhallitus lauta-
kuntaa tekemään esityksen niiden virkojen 
siirtämisestä tai muusta vastaisesta järjeste-
lystä, joita ei ollut lakkautettu (6.11. 3077 §). 

Laajasalon nuorisokoti. Uuden luontois-
suoritussäännön voimaantulon johdosta lyk-
käytyi nuorisokodin johtajan virka-asunnon 
vuokran määrääminen huomattavasti. Uusi 
vuokra oli 54 mk/kk suurempi ja erotus muo-
dostui 1 260 mk:ksi. Johtaja anoi kohtuus-
syistä vapautusta velvollisuudesta maksaa 
erotus kaupungille. Kaupunginhallitus hyl-
käsi anomuksen, mutta kehotti perimään ko. 
saatavan seuraavien viiden kuukauden aika-
na yhtä suurina kuukausittaisina maksuerinä 
ja siten, ettei saatavasta peritä korkoa (21.2. 
563 §). 

Nuorisokodissa tapahtuneen vahingonteon 
johdosta kehotettiin kaupunginkanslian lain-
opillista osastoa ryhtymään toimenpiteisiin 
vahingonkorvauksen perimiseksi (yjsto 2.2. 
5239 §). 

Maunulan nuorisokodin toiminnan aloitta-
miseksi ja ylläpitämiseksi aikana 1.10.— 
31.12. myönnettiin 24 000 mk seuraavan hen-
kilökunnan palkkaamista varten: tp. johtaja 
21. pl:n ja kolme tp. ohjaajaa 13. pl:n mukai-
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sin palkkaeduin, ts. keittäjä-laitosapulainen 
6. pl:n ja ts. laitosapulainen 5. pl:n palkka-
eduin sekä 69 500 mk muita käyttömenoja ja 
irtaimiston perushankintoja varten (19.6. 
1870 §). 

Kiinteistövirastoa kehotettiin vuokraa-
maan lastensuojelulautakunnalle Kuusikko-
tie 4:ssä sijaitseva 58 m2:n suuruinen asuin-
huoneisto määrättäväksi myöhemmin Mau-
nulan nuorisokodin johtajan virka-asunnoksi 
(4.9. 2386 §). 

Taivallahden nuorisokoti. Valtuuston oi-
keutettua lastensuojelulautakunnan muutta-
maan nuorisokodin 11-paikkaisen osaston 
6-paikkaiseksi vajaamielisten asuntolaksi, 
kaupunginhallitus teki asiasta esityksen so-
siaalihallitukselle, joka hyväksyi muutoksen. 
Samalla kaupunginhallitus myönsi 25 000 mk 
kahden ts. ohjaajan palkkaamista varten 13. 
pl:n mukaisin palkkaeduin ja yhden puoli-
päiväisen ts. laitosapulaisen palkkaamista 
varten 5. pl:n mukaisin palkkaeduin nuoriso-
kotiin ajaksi 1.3.—31.12. huolehtimaan yh-
teistyössä nuorisokodin henkilökunnan kans-
sa vajaamielisten nuorten avohuoltomuotoi-
sen asuntolatoiminnan ylläpitämisestä tätä 
tarkoitusta varten osoitetuissa tiloissa (10.4. 
1084 §, 14.8. 2168 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvi-
tyksen nuorisokotiin hankitun veneen käy-
töstä. Kesäkuukausina ja syyskuun alkuviik-
koina vene oli ollut käytössä 80—100 t/kk. 
Veneretkeily oli laitoksen johtajan selvityk-
sen mukaan osoittautunut positiiviseksi sekä 
kasvatuksellisessa mielessä että nuorten ja 
henkilökunnan välisten suhteiden kehittymi-
sen kannalta (14.2. 533 §). 

Merkittiin tiedoksi nuorisokodissa tapah-
tunut häiriö ja vahingonteko (yjsto 3.5. 
5807 §). 

Nuorten työkodin työtoiminnan käynnis-
tämistä varten myönnettiin 42 500 mk kahden 
ts. yö valvojan palkkaamiseksi v:ksi 1972 sekä 
yhden ts. työnjohtajan palkkaamiseksi ajaksi 
1.6.—31.12. enintään 14. pl:n palkkaeduin 
sekä yhden ts. laitosapulaisen palkkaamista 

varten samaksi ajaksi 5. pl:n palkkaeduin. 
Monistuskoneen ja siihen vaadittavien tar-
vikkeiden hankkimista varten myönnettiin 
11 000 mk (23.5. 1564 §). 

Töölön nuorisokoti. Lastensuojelulauta-
kunta oikeutettiin liittämään nuorisokodin 
ohjaajan virka-asuntona 31.5.1971 saakka 
ollut huoneisto Ruusulankatu 7 B 28 nuori-
sokodin toimintatiloihin (24.1. 294 §). Kiin-
teistövirastoa kehotettiin vuokraamaan sa-
man talon huoneisto B 27 1.6. 1972 lukien 
käytettäväksi nuorisokodin ohjaajan työsuh-
deasuntona (yjsto 2.8. 6371 §). 

Hoitokoti Teinilä. Sosiaalihallitus ilmoitti 
hyväksyneensä Hoitokoti Teinilän toimi-
maan väliaikaisesti 14-paikkaisena Sofian-
lehdon vastaanottokodin huonetiloissa, kun-
nes hoitokodin omat huonetilat vapautuvat 
jälleen sen käyttöön (17.1. 237 §). 

Oppilaskoti Toivola. Hoitaja Leo Koskinen 
valitti oppilaskodin ohjaajan vaalia koske-
vasta lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten joh-
tokunnan päätöksestä. Kaupunginkanslian 
lainopillinen osasto totesi, että viranhaltijan 
vaalin osalta kysymys, kuka muodollisesti 
pätevistä hakijoista on katsottava sopivim-
maksi, kuuluu vaalin suorittajan harkinta-
valtaan. Tämän vuoksi kaupunginhallitus 
päätti siihen nähden, ettei em. johtokunnan 
valituksenalainen päätös loukkaa valittajan 
yksityistä oikeutta, ei ollut syntynyt laista 
poikkeavassa järjestyksessä eikä mennyt joh-
tokunnan toimivaltaa ulommaksi eikä muu-
toinkaan ollut lain eikä asetuksen vastainen, 
hylätä valituksen (20.3. 882 §). 

Kehitysvammatuki 57 -niminen yhdistys 
oikeutettiin käyttämään oppilaskodin tiloja 
kehitysvammaisille tarkoitettuun musiikki-
kerhotoimintaan tiistai-iltaisin klo 8.30— 
20.00 (yjsto 18.10. 6767 §). 

Oppilaskodin vastaavan hoitajan vapautta-
mista vuokravelan maksusta kaupungille kos-
kevan anomuksen johdosta yleisjaosto päät-
ti, ettei esitys antanut aihetta muihin toimen-
piteisiin, kuin että hänet vapautettiin maksa-
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masta korkoa vuokravelalle 30.11. saakka 
(yjsto 18.10. 6768 §). 

Merkittiin tiedoksi oppilaskotiin tehty 
murto (yjsto 15.11. 6924 §). 

Malmin lastenkoti. Kaupunginhallitus 
päätti hylätä ompelija Eeva Mäkisen valituk-
sen nuorisokodin ompelijan vaalia koskevas-
ta lasten- ja nuorisonhuoltolaitosten johto-
kunnan päätöksestä (13.3. 832 §). 

Lastensuojelulautakunta oikeutettiin vuok-
raamaan Malmin lastenkodin entiset huone-
tilat edelleen Emmauksen Lumpunkerääjien 
Kannatusyhdistykselle lautakunnan määrää-
mästä vuokrasta 1.8. lukien enintään 6 kk 
ajaksi ehdolla, että vuokraaja palovakuuttaa 
tässä tarkoitetut huonetilat käsittävät raken-
nukset ja hankkii mahdollisesti tarvittavat 
luvat (yjsto 6.6. 6027 §). 

Lastensuojelulautakunta oikeutettiin jat-
kamaan lastenkodin rakennuksen n:o 2 osal-
ta Bruno A. Heinosen kanssa tehtyä vuokra-
sopimusta edelleen kuuden kuukauden ajaksi 
entisin ehdoin (yjsto 6.9. 6522 §). 

Päivölän lastenkoti. Sosiaalihallitus hyväk-
syi lastenkodin jäteveden puhdistamon ja 
pumppaamon rakentamissuunnitelman, mut-
ta lastenkotien valtion tulo- ja menoarvioon 
varatun määrärahan niukkuuden vuoksi ei 
kuitenkaan voinut myöntää valtionapua ra-
kennushankkeen kustannuksiin (10.1. 148 §). 

Tapanilan perheryhmäkoti. Kaupunginhal-
litus päätti omasta puolestaan hyväksyä 31.7. 
1972 päivätyt, muutetut pääpiirustukset ja 
lähetti ne sosiaalihallitukselle, joka vahvisti 
ne 2.10. (4.9. 2409 §, 16.10. 2877 §). 

Koskelan nuorisokoti. Kaupunginhallitus 
hyväksyi Arkkitehtitoimisto Keijo Laine 
Ky:n laatimat, 12.8.1971 päivätyt, Koskelan 
nuorisokodin pääpiirustukset. Sosiaalihalli-
tus vahvisti ne 10.3. sekä määräsi nuorisoko-
din hoitopaikkaluvuksi 12 (7.2. 448 §, 20.3. 
884 §). ' 

Nuorisokodin toiminnan aloittamiseksi ja 
ylläpitämiseksi aikana 1.10.—31.12. myön-
nettiin 44 600 mk käyttömenoja varten sekä 
seuraavan henkilökunnan palkkaamiseksi: 

tp. johtaja 21. pl:n ja kolme tp. ohjaajaa 13 
pl :n mukaisin palkkaeduin, ts. keittäjä-laitos-
apulainen 6. pl :n ja ts. laitosapulainen 5. pl :r 
palkkaeduin. 

38 400 mk irtaimiston perushankintoja var-
ten (21.8. 2241 §). 

Päivähuoltola Tyynelä. Eräälle hoitoapu-
laiselle suoritettiin korvaus rikkoontuneista 
silmälaseista (yjsto 22.11.6972 §) ja merkittiir 
tiedoksi laitoksessa tapahtunut varkaus (yjstc 
8.3. 5463 §). 

Solakallion erityiskoulu. Kaupunginhalli 
tus hyväksyi koulun vesiterapia- ja kuntou 
tusosaston rakennussuunnitelman vaihtoeh 
don B2 mukaisesti ja päätti lähettää huone 
tilaohjelmaa ja suunnitelmaa koskevat, 5.2 
1971 päivätyt alustavat luonnospiirustukse 
sosiaalihallituksen kautta sosiaali- ja terveys 
ministeriölle hyväksyttäväksi valtionapuui 
oikeuttavaksi vajaamielisten päivähuoltola! 
perustamissuunnitelmaksi (27.3. 967 §). 

Vajaamielislaitosten johtokunta oikeutet 
tiin vuokraamaan Solakallion erityiskoului 
voimistelusali lukuvuodeksi 1972—1973 Met 
solan kansakoulun käyttöön 5—6 tunniks 
viikossa ja Pakilan Naisvoimistelijoiden käyt 
töön torstai-iltaisin (yjsto 20.9. 6608 §). 

Yleisjaosto päätti hylätä erityiskoulun ta 
lonmiehen anomuksen saada vapautus vuok 
ravelan takautuvasta maksamisesta kaupun 
gille, mutta vapautti hänet maksamasta kor 
koa ko. vuokravelalle 31.7. saakka sekä il 
moitti, että hänellä oli mahdollisuus ano; 
lykkäystä ko. velan maksamiselle (yjsto 14.6 
6072 §). 

Merkittiin tiedoksi koulussa tapahtunu 
varkaus (yjsto 6.9. 6520 §). 

Vajaamielisten päivähuoltolan perustamine] 
Mellunmäkeen. Valtuuston 26.1. tekemä] 
päätöksen johdosta kehotti kaupunginhalli 
tus kiinteistölautakuntaa hankkimaan Kom 
mandiittiyhtiö Palkki & Co :n tarkistetun tar 
jouksen mukaisten, Mellunmäen liikekeskus 
talon I kerrokseen rakennettavien n. 635 m2 :i 
suuruisten huonetilojen ja n. 38 m2 :n suurui 
sen yhteistilaosuuden hallintaan oikeuttava 
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osakkeet joko merkitsemällä tai ostamalla ne 
enintään 840 250 mk:n hinnasta erinäisin eh-
doin. Samalla kaupunginhallitus määräsi 
kauppaan kuuluvat huonetilat niiden valmis-
tuttua lastensuojelulautakunnan hallintoon 
ja hoitoon vajaamielisten päivähuoltolaa var-
ten (31.1.333 §). 

Killinmäen keskuslaitos. Kaupunginhalli-
tus päätti lähettää sosiaalihallitukselle kes-
kuslaitoksen 22.9.1971 päivätyn tarkistetun 
rakennussuunnitelman sekä edelleen sosiaali-
ja terveysministeriön hyväksyttäväksi kes-
kuslaitoksen hallinto- ja tutkimuskeskuksen 
huonetilaohjelman alustavine kustannusarvi-
oineen ja ko. keskusta koskevat luonnospii-
rustukset (24.4. 1211 §). 

Lastensuojelulautakuntaa kehotettiin sel-
vittämään, miten Killinmäen keskuslaitos ai-
kanaan liitetään vajaamielisten keskuslaitos-
järjestelmään ja tekemään tarvittavat esityk-
set kaupunginhallitukselle (20.11. 3230 §). 

Vajaamielishuollon toimistotilat ja kehitys-
vammaklinikka sekä Pasilan päivähoitola. 
Lastensuojelulautakunta esitti tilojen varaa-
mista Pasilan alueelta kehitysvammahuollon 
taipeita varten ja komitean asettamista kehi-
tysvammahuollon kokonaissuunnittelua var-
ten. 

Kaupunginhallitus päätti, että vajaamies-
lishuollon toimistotilat ja suunniteltu kehi-
tysvammaklinikka sijoitettaisiin Kallion vi-
rastotaloon ja hyväksyen lautakunnan 18.11. 
1971 esittämän ko. tilojen huonetilaohjelman 
jatkosuunnittelun pohjaksi kehotti lautakun-
taa tekemään yksityiskohtaisen esityksen em. 
tilojen sijoittamisesta Kallion virastotaloon 
ja kehitysvammaklinikan perustamisesta. 

Samoin lautakuntaa kehotettiin yhteistoi-
minnassa hoitolaitosten suunnittelutoimikun-
nan kanssa laatimaan Pasilaan suunnitellun 
vajaamielisten päivähoitolan perustamis-
suunnitelma huonetilaohjelmineen sekä asun-
totuotantotoimikunnan kanssa selvittämään 
sen sijoituskysymys. 

Kaupunginhallitus hylkäsi esityksen ko-
mitean asettamisesta kehitysvammahuollon 

kokonaissuunnittelua varten, koska lasten-
suojelulautakunnassa ja -virastossa valmis-
teltiin parhaillaan sosiaalihallituksen aloit-
teesta esitystä Helsingin väliaikaiseksi vajaa-
mielisten keskuslaitokseksi, minkä yhteydes-
sä myös vajaamielishuollon silloinen organi-
saatio tulisi tutkituksi (18.9. 2583 §). 

Rinnekoti. Kaupunginhallitus kehotti ra-
hatoimistoa viipymättä suorittamaan Rinne-
koti-Säätiölle säätiön ja kaupungin välillä v. 
1963 tehdyn sopimuksen mukaisena kau-
pungin rahoitusosuutena Rinnekodin laajen-
tamisesta aiheutuvia kustannuksia kaupun-
gin varaamien 253 hoitopaikan osalta säätiön 
28.12.1971 päivätyn, III ja IV rakennusvai-
heen ennakkorahoitusosuuksia koskevan las-
kun perusteella 249 812 mk sekä 1.9.1972 päi-
vätyn laskun mukaisesti 48 755 mk (28.2. 
683 §, 27.11. 3305 §). 

Kaupunginhallitus ilmoitti Rinnekoti-Sää-
tiölle, että v. 1970 pyydetty selvitys Rinne-
kodin keskuslaitoksen rakennusohjelman tar-
kistamisesta sekä ehdotukset säätiön ja kau-
pungin välillä 1963 tehtyyn sopimukseen 
mahdollisesti tarvittavista muutoksista voi-
daan esittää kaupungin hyväksyttäväksi 30.6. 
1972 mennessä (28.2. 685 §). 

Kärkullan vajaamielislaitos. Rahatoimistoa 
kehotettiin suorittamaan 29.2. mennessä Kär-
kulla Centralanstalt Kommunalförbund -ni-
miselle kuntainliitolle kaupungin rahoitus-
osuutena v:lta 1972 Kärkullan vajaamielis-
laitoksen perustamiskustannuksiin 31 500 mk 
(14.2. 531 §). 

Hoitopaikkojen varaaminen Uudenmaan va-
jaamielishuoltopiirin läntisten laitosten kun-
tainliiton vajaamielislaitoksesta. Eräät Uuden-
maan kunnat olivat päättäneet perustaa 
Uudenmaan vajaamielishuoltopiirin läntisten 
laitosten kuntainliiton, jonka tarkoituksena 
oli rakentaa vajaamielislaitos Vihdin kunnan 
Nummelan kylään. Kaupungille tarjottiin 
mahdollisuus hoitopaikkojen varaamiseen 
ko. laitoksesta. Lastensuojelulautakunta to-
tesi kuitenkin, että ko. laitoksen perustamis-
ja toimintaohjelmat olivat siinä määrin van-
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hentuneita, ettei niitä voitu tarkoituksenmu-
kaisesti käyttää hyväksi suunniteltaessa uutta 
laitosta. Kaupunginhallitus päätti, ettei kirje 
siinä vaiheessa antanut aihetta muihin toi-
menpiteisiin kuin että asiakirjat palautettiin 
kuntainliiton asiamiehelle liitteenä jäljennös 
lastensuojelulautakunnan lausunnosta (31.1. 
371 §). 

Lahjoitusrahastojen korkovaroista myönne-
tyt avustukset. Kaupunginhallitus myönsi 
Studeranden Anna Johanna V:s fond -nimi-
sen lahjoitusrahaston korkovaroista yhden 
28 mk:n apurahan (7.2. 446 §). 

Suomen Pelastusarmeijan Säätiölle myön-
nettiin 1 470 mk Emmy ja David Skogsmans 
minnesfond -nimisen rahaston korkovaroista 
säätiön Sipoon kunnassa ylläpitämää nuori-
so- ja kurssikeskustoimintaa varten (24.4. 
1248 §). 

Senatorskan Julie Thilens fond -nimisen 
lahjoitusrahaston ylijäämästä saatiin sääntö-
jen mukaan kaupunginhallituksen määräys-
vallassa oleva osa edelleen toistaiseksi mak-
saa Barnavärdsföreningen i Finland -nimi-
selle yhdistykselle käytettäväksi rahaston 
säännöissä määrättyyn tarkoitukseen (11.9. 
2481 §). 

»Ihminen puhtaaksi—aineet pois» kampan-
ja. Kaupunginhallitus myönsi 30 000 mk las-
tensuojelulautakunnan käytettäväksi nuori-
sotyötoimikunnan suunnitteleman kampan-
jan toteuttamiseen ja kehotti lautakuntaa 
hankkimaan nuorisotyötoimikunnalta yksi-
tyiskohtaisen selvityksen kampanjan tulok-
sista ja siitä saaduista kokemuksista sekä toi-
mittamaan selvityksen omine lausuntoineen 
kaupunginhallitukselle 31.8. mennessä. 

Nuorisotyö toimikunta j ätti kampanj aa 
koskevan tiliselvityksen ja toimintakertomuk-
sen ajalta 1.1.—30.6.1972. Lautakunta totesi, 
että kampanjaa voitiin pitää tarkoituksenmu-
kaisena ja tarpeellisena, koska se käsitti tosi-
asiallista toimintaa huumausaineiden käytön 
ehkäisemiseksi ja oli alustavan arvion mu-
kaan vaikuttanut jossain määrin huumaus-
aineiden kokeilua ja käyttöä rajoittavasti. 

Kaupunginhallitus merkitsi selvityksen tie-
doksi (6.3. 765 §, 9.10. 2807 §). 

Lastentarhat 

Lastentarhain lautakunnan ylimääräisen ko-
kouksen koolle kutsuminen. Lastentarhain 
lautakunnan jäsen Tapani Mäntysaari, joka 
oli em. lautakunnan ja lastensuojelulautakun-
nan yhteinen jäsen, mainitsi kirjeessään kau-
punginhallitukselle, että lastentarhain lauta-
kunnan ylimääräinen kokous oli kutsuttu 
koolle samanaikaisesti lastensuojelutoimen 
kokouksen kanssa. Kaupunginhallitus päätti, 
ettei asia antanut aihetta muihin toimenpi-
teisiin kuin, että asianomaiselle lähetettiin 
jäljennös lastentarhain lautakunnan puheen-
johtajan selityksestä ja lastentarhain toimis-
ton lausunto. Kaupunginhallitus kehotti sa-
malla huoltolautakunnan, lastensuojelulauta-
kunnan ja lastentarhain lautakunnan puheen-
johtajia toimimaan lautakuntien kokouksia 
koolle kutsuessaan siten, että mainittujen 
lautakuntien tai niiden alaisten jaostojen ko-
koukset eivät estä lautakuntien yhteisten jä-
senten osallistumista koolle kutsuttavaan ko-
koukseen (12.6. 1792 §, 19.6. 1875 §, 26.6. 
1976 §). 

Viranhaltijat. Lastentarhain toimiston 24. 
pl :aan kuuluvaan apulaistarkastajan virkaan 
valittiin kasvatustiet, maist., lastentarhan-
opettaja Outi Laukkanen (6.11. 3124 §). 

Lastentarhain lautakunta oikeutettiin palk-
kaamaan lastentarhanjohtajien osastotyöstä 
vapauttamista varten ajaksi 23.8.—31.12. 
neljä tilapäistä lastentarhanopettajaa 17. pl:n 
mukaisin palkkaeduin. Tarkoitusta varten 
myönnettiin 21 640 mk (7.8. 2077 §). 

Lautakunta ja asianomaisten laitosten joh-
tajat oikeutettiin ottamaan 1.1.1973 lukien 
seuraaviin virkoihin niitä haettaviksi julista-
matta vastaavia tehtäviä hoitaneet viranhal-
tijat: kaksi 8. pl:aan kuuluvaa toimistoapu-
laisen virkaa, yksi 12. pl :aan ja yksi 10. pl :aan 
kuuluva leikinohjaajan virka ja kolme 6. 
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pl:aan kuuluvaa apulaisleikinohjaajan virkaa 
(27.12. 3681 §). 

Lautakunnalle myönnettiin 28 550 mk seu-
raavan tilapäisen henkilökunnan palkkaa-
mista varten lastentarhain toimistoon ajaksi 
1.5.—31.12.: apulaiskirjanpitäjä ja kanslisti 
(11. pl.) sekä toimistoapulainen (9. pl.) (24.4. 
1251 §). 

Työsopimussuhteisen pesijä-siivoojan palk-
kaamiseksi Meripirtin lastenseimeen ajaksi 
1.2.—30.6. myönnettiin 4 100 mk (31.1. 373 

40-tuntiseen työviikkoon siirtymisen joh-
dosta aikana 23.8.—31.12. lastentarhoissa ja 
-seimissä tarvittavan työsuhteisen lisähenki-
lökunnan palkkaamista varten myönnettiin 
139 515 mk (19.6. 1872 §). 

Hellevi Kailalle myönnettiin ero lastentar-
hain apulaistarkastajan virasta 1.8.1972 lu-
kien ja Kirsti Pajuselle puistoleikkitoiminnan 
tarkastajan virasta 1.1.1973 lukien (8.5. 1394 
§,9.10. 2808 §). 

Kaupunginhallitus esitti kunnalliselle sopi-
musvaltuuskunnalle, että kesäaikana toimi-
van lastentarhan osastotyötä tekevälle joh-
tajalle saataisiin edelleen suorittaa johtajan-
palkkiona kolmelta kuukaudelta yhteensä 
160 mk ja tätä lyhyemmältä ajalta suhteelli-
nen osa siitä. Kunnallinen sopimusvaltuus-
kunta päätti täydentää ko. virkaehtosopi-
musta kaupunginhallituksen esittämällä ta-
valla (19.6. 1877 §, 18.9. 2589 §). 

Kaupunginhallitus päätti kumota lasten-
tarhain tarkastajan 10.7. ja 11.7. tekemät pää-
tökset siltä osin kuin ne koskivat palkkaetu-
jen myöntämistä eräille viranhaltijoille asun-
non muuton perusteella yhden päivän ajaksi 
myönnettyjen virkavapauksien tai työlomien 
ajalta. Virkasäännön 43 §:n mukaan virka-
vapauden myöntäminen kuului ko. tapauk-
sessa tarkastajan toimivaltaan, mutta palk-
kaetujen myöntäminen riippuu 42 §:n mu-
kaan palkkalautakunnan harkinnasta, jos 
asia saatetaan sen käsiteltäväksi (28.8. 2331 

Vallinneen lastentarhanopettajien puutteen 
vuoksi kaupunginhallitus päätti esittää so-
siaalihallitukselle, että kansakoulunopetta-
jan, sosiaalikasvattajan tai lastenhoitajan pä-
tevyyden omaava henkilö hyväksyttäisiin toi-
mimaan lastentarhan puolipäiväosaston opet-
tajan viransijaisena siten, että tällaiselle sijai-
selle maksettavalle lastentarhanopettajan 
palkkaa kaksi palkkaluokkaa pienemmälle 
palkalle saataisiin valtionapu. Sosiaalihalli-
tus ilmoitti 22.3. hyväksyvänsä toistaiseksi 
edellä tarkoitetun pätevyyden omaavan hen-
kilön lastentarhojen puolipäiväosastojen 
opettajien sairauslomasijaiseksi, mikäli pä-
tevän sijaisen saaminen ei ollut mahdollista 
sekä palkkauksen korkeintaan valtion A 14 
pl:n mukaisena. 

Helsingin Lastentarhanopettajayhdistyk-
sen puh.joht. Anja Roos, HKVT.n Lasten-
tarhanopettajien alaosaston puh.joht. Marja 
Ahtiainen ja lastentarhanopettajien edustaja 
lastentarhain lautakunnassa Kaarina Vuo-
risto kiinnittivät kirjeessään huomiota siihen, 
että pätevän työvoimareservin täydellinen 
puuttuminen oli pakottanut laitokset käyt-
tämään jatkuvasti epäpäteviä sijaisia. Jos 
käytäntö laajenisi koskemaan muita pitkä-
aikaisia viransijaisuuksia, jopa lastentarhain 
puolipäiväosastoilla, johtaisi menettely lai-
tosten toiminnan tason laskuun ja vakinaisen 
henkilökunnan kohtuuttomaan rasitukseen. 
Kirjeessä todettiin myös, että lastentarhan-
opettajien koulutuksen lisääminen vaatisi no-
peita toimenpiteitä. Kaupunginhallitus päätti 
kehottaa lastentarhain toimistoa huolehti-
maan siitä, että ko. viransijaisia käytettäisiin 
vain sellaisissa tapauksissa, joissa pätevien si-
jaisten saaminen oli osoittautunut ylivoimai-
seksi, ja että kysymykseen tulivat vain lyhyt-
aikaiset sijaisuudet (13.3. 836 §, 10.4. 1122 §). 

Tilanteen vaikeuduttua siinä määrin, ettei 
avoimiinkaan virkoihin saatu riittävästi pä-
teviä hakijoita, kaupunginhallitus päätti esit-
tää sosiaalihallitukselle sen 10.9.1971 ja 22.3. 
1972 tekemiä päätöksiä muutettavaksi siten, 
että kansakoulunopettajan, sosiaalikasvatta-
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jan ja lastenhoitajan pätevyyden omaavat 
henkilöt hyväksyttäisiin toimimaan lasten-
tarhanopettajien viransijaisina kaikissa niissä 
tapauksissa, joissa muodollisesti pätevien si-
jaisten saaminen osoittautui ylivoimaiseksi, 
sekä että tällaisille sijaisille kunnallisen ylei-
sen virkaehtosopimuksen 43 § :n 1 mom :n mu-
kaan maksettava K 16. pl :n mukainen palkka 
hyväksyttäisiin valtionapuun oikeuttavaksi 
(4.9. 2408 §). 

Sosiaalihallitus hyväksyi 16.11. esityksen 
muutoin, paitsi valtionapuun oikeuttavan ko. 
sijaisten palkkauksen A 15 pl:n mukaisena. 
Kaupunginhallitus päätti tyytyä päätökseen 
ja kehotti lastentarhain toimistoa huolehti-
maan siitä, että päätöksessä tarkoitettuja vi-
ransijaisia käytettiin lähinnä lyhytaikaisten 
viransijaisuuksien ollessa kysymyksessä (4.12. 
3427 §). 

Suomen Lastenhoitajaliitto kiinnitti huo-
miota siihen, että kaupungin palveluksessa 
olevien lastenhoitajien työaika oli järjestetty 
kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mu-
kaan siten, että se oli kahdeksan tuntia päi-
vässä ja 40 tuntia viikossa. Tämä työaika-
järjestely johti siihen, ettei työvuoroja voitu 
järjestää yhtäjaksoisiksi. Liitto ehdotti, että 
lastenseimien palveluksessa olevien lastenhoi-
tajien päivittäinen työaika olisi keskimäärin 
kahdeksan tuntia, kuitenkin korkeintaan yh-
deksän tuntia ja viikottainen säännöllinen 
työaika tasoittuisi 40 tunniksi viikossa enin-
tään kolmen viikon pituisena jaksona enna-
kolta hyvissä ajoin laaditun työtuntijärjes-
telmän mukaan. Kaupunginhallitus päätti, 
että lastenseimien henkilökunnan vuorokau-
tista säännöllistä työaikaa saatiin pidentää 
pysyväisluonteisesti enintään yhdellä tunnilla 
ja että muutoin noudatetaan kunnallisen ylei-
sen virkaehtosopimuksen 2 §:n 2 momentin 
mukaista työaikajärjestelyä (17.1. 242 §). 

Kirjanpidon uusiminen. Lastentarhain lau-
takunnalle myönnettiin lautakunnan, sen toi-
miston, lastentarhojen ja -seimien sekä leik-
kikenttätoiminnan kirjanpidon muuttami-
sesta automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 

hoidettavaksi ja ATK-palveluista v. 1973 ai-
heutuvien kustannusten suorittamista varten 
14 000 mk (20.11. 3278 §). 

Ennakkokassat. Yleisjaosto päätti, että seu-
raaville uusille päivähoitolaitoksille saatiin 
perustaa ennakkokassa 1.1.1973 alkaen: 1) 
Erilliset laitokset (kassa 50 mk): Jotuni, Haa-
vikko, Koskelanrinne, Rintinpolku ja Suur-
suon päiväkoti 2) Yhdistetyt laitokset (100 
mk): Aulanko, Kuusikko, Lapinmäki, Pak-
kala, Pirjo, Pohjois-Jakomäki, Sakara, Silta-
mäki, Tapaninvainio ja Veräjämäki. Kerto-
musvuonna yhdistetyksi laitokseksi muuttu-
neen Tapanilan lastentarhan ennakkokassa 
saatiin muuttaa 50 mk :sta 100 mk :aan. Vesa-
lan leikkikentälle saatiin perustaa 30 mk:n 
suuruinen ennakkokassa (yjsto 27.12. 7155 §, 
12.7. 6211 §). 

Valtionapu. Kaupunginhallitus päätti, tyy-
tyen sosiaalihallituksen päätökseen lasten-
tarhain v:n 1971 valtionavusta, merkitä pää-
töksen tiedoksi (20.11. 3285 §). 

Esikoulukokeilun jatkaminen ja soveltavan 
esikoulukokeilun aloittaminen. Sosiaalihalli-
tus hyväksyi valtuuston 14.6. tekemässä pää-
töksessä tarkoitetun esikoulukokeilun jatka-
misen Munkkivuoren lastentarhassa ja sovel-
tavan esikoulukokeilun aloittamisen Roihu-
vuoren, Siilitien ja Kontulan lastentarhoissa 
sekä mainituissa koululasten päiväkodeissa. 
Samoin sosiaalihallitus hyväksyi soveltavan 
esikoulukokeilun aloittamisen Bertha-Maria-
hemmet -nimisessä ruotsinkielisessä lasten-
tarhassa. Kaupunginhallitus oli omalta osal-
taan hyväksynyt vm. esikoulukokeilun suo-
rittamisen ja myöntänyt aikaisemmin myön-
netyn lisäksi tarvittavaa erityismateriaalia 
varten 1 250 mk. Sosiaalihallituksen kirjeen 
mukaan kokeilu oli suunniteltava kuitenkin 
siten, että sillä ei heikennetty alle 6-vuotiaiden 
ikäluokkien mahdollisuuksia päästä osalli-
seksi laitoksissa annetusta päivähoidosta ja 
esiopetuksesta. Kokeilua koskevat suunni-
telmat ja selvitykset oli lähetettävä tiedoksi 
sosiaalihallitukselle (7.8. 2078 §, 28.8. 2337 §, 
30.10. 3039 §). 
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Lastentarhat. Sosiaalihallitus ilmoitti vah-
vistaneensa 21.7. lastentarha ja -seimi Ebene-
serin lastentarhapaikkaluvuksi 125 sen jäl-
keen, kun osa lastentarhan ja -seimen pinta-
alasta oli jouduttu luovuttamaan lastentarha-
seminaarin käyttöön. Seimen paikkaluku py-
syi entisellään (7.8. 2079 §). 

Lastentarhain lautakunnalle myönnettiin 
yhteensä 51 676 mk käytettäväksi Kontulan, 
Naapurin, Kontula-Sakaran, Kuusikon ja 
Meritähden lastentarhojen iltapäiväosastojen 
perustamista ja aikana 23.8.—31.12. tapah-
tunutta toimintaa sekä mainituksi ajaksi pal-
kattujen viiden tp. lastentarhanopettajan (17. 
pl.) sekä viiden 30 tuntia viikossa työskente-
levän ts. harjoittelijan palkkoja varten. So-
siaalihallitus hyväksyi 10.5. ko. osastojen toi-
minnan aloittamisen (24.4. 1253 §, 23.5. 
1562 §). 

Leppäsuon lastentarhan ja -seimen huone-
tilojen korjaus- ja kunnostustöitä varten 
myönnettiin 95 000 mk. Lautakunnan esitys 
tilapäisten viipalerakennusten pystyttämises-
tä laitosta varten ei antanut aihetta toimen-
piteisiin. Samalla kaupunginhallitus peruutti 
14.2. tekemänsä päätöksen, jolla myönnettiin 
6 000 mk ko. laitokseen otettujen lasten kul-
jettamista varten Kotikallion päivähoitolai-
tokseen kevätlukukauden 1972 aikana (14.2. 
540 §, 17.4. 1174 §). 

V:n 1971 talousarvion määrärahoista 
myönnettiin seuraavat summat: 

95 000 mk lastentarha ja -seimi Sakaran 
perustamiskustannuksia varten (21.2. 605 §), 

109 186 mk lastentarha Koskelanrinteen 
perustamista ja toimintaa aikana 1.2.—31.12. 
sekä 3. pl:n ts. apulaisen ja 40 t. viikossa 
työskentelevän harjoittelijan palkkaamista 
varten (21.2. 604 §), 

40 100 mk lastenseimi Haavikon perusta-
mista varten; 88 500 mk lastentarha ja -seimi 
Pihlajisto I:n perustamista varten; 364 000 
mk Lapinmäen lastentarhan ja -seimen pe-
rustamista ja aikana 2.5.—31.12. tapahtu-
nutta toimintaa ja po. aikana tarvitun seu-
raavan henkilökunnan palkkaamista varten: 

tp. lastentarhanopettaja (17. pl.) ja tp. lasten-
hoitaja (9. pl.) sekä ts. keittäjä (7. pl.), kaksi 
ts. lastentarha-apulaista (5. pl.), pesijä-siivoo-
ja (4. pl.), ts. keittiöapulainen (3. pl.) ja neljä 
ts. apulaista (1. pl.) sekä kaksi harjoittelijaa 
(40 t. viikossa); 129 331 mk lastentarha ja 
-seimi Pirjon perustamista ja aikana 1.6.— 
31.12. tapahtunutta toimintaa sekä po. ajaksi 
palkatun lastentarhanjohtajan (18. pl.) ja 
muualta siirretyn 17. pl:aan kuuluvan lasten-
tarhanopettajan viran mukaisen palkan väli-
sen erotuksen maksamista sekä seuraavan 
työsuhteisen henkilökunnan palkkaamista 
varten: keittäjä (7. pl.), yksi apul. (3. pl.) ja 
yksi apul. (1. pl.) sekä yksi harjoittelija (401. 
viikossa) (2.5. 1315 §), 

313 611 mk lastentarha ja -seimi Siltamäen 
perustamista sekä aikana 1.6.—31.12. tapah-
tunutta toimintaa ja ko. aikana tarvitun seu-
raavan työsuhteisen lisähenkilökunnan palk-
kaamista varten: keittäjä (7. pl.), kaksi las-
tentarha-apul. (5. pl.), pesijä-siivooja (4. pl.), 
keittiöapul. (3. pl.) ja kolme apul. (1. pl.) sekä 
kaksi harjoittelijaa (40 t. viikossa). Vm. las-
tentarhan ja -seimen huoneistoon oikeutta-
vien osakkeiden merkintähinnan loppuosan 
suorittamista varten myönnettiin 450 000 mk 
(5.6. 1706 §, 26.6. 1975 §). 

Kertomusvuoden talousarvion määrära-
hoista myönnettiin seuraavat summat: 

203 762 mk Tapanilan lastentarhan ja 
-seimen perustamista sekä aikana 15.7.— 
31.12. tapahtunutta toimintaa ja ko. aikana 
tarvitun tp. lastentarhanopettajan (17. pl.) ja 
seuraavan työsuhteisen lisähenkilökunnan 
palkkaamista varten: kaksi lastentarha-apul. 
(5. pl.), pesijä-siivooja (4. pl.), keittiöapul. 
(3. pl.) ja kaksi apul. (1. pl.) sekä kaksi har-
joittelijaa (40 t. viikossa); 210 208 mk Tapa-
ninvainion lastentarhan ja -seimen perusta-
mista sekä aikana 15.7.—31.12. tapahtunutta 
toimintaa ja ko. aikana tarvitun samanlaisen 
henkilökunnan palkkaamista varten (26.6. 
1972 §); 

447 200 mk Pakkalan lastentarhan ja »sei-
men perustamista sekä aikana 1.11.1972— 
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31.12.1973 tapahtunutta toimintaa sekä seu-
raavan henkilökunnan palkkaamista varten: 
1) ajaksi 1.11.—31.12.1972 lastentarhaan ts. 
apul. (3. pl.) ja lastenseimeen tp. lastensei-
menop. (15. pl.) sekä 2) ajaksi 1.1.—31.12. 
1973 lastentarhaan tp. lastentarhanop. (18. 
pl.), 2 tp. lastentarhanop. (17. pl.), ts. keittäjä 
(7. pl.), ts. apul. (3. pl.) ja ts. harjoittelija (401. 
viikossa) sekä lastenseimeen tp. lastensei-
menop. (15. pl.), 3 tp. lastenhoit. (A 11 pl.), 
ts. pesijä-siivooja (4. pl.), ts. keittiöapul. (3. 
pl.), ts. apul. (1. pl.) ja ts. harjoittelija (40 t. 
viikossa) (13.11. 3196 §). 

Puotilan lastentarhan yhteydessä aloitetun 
kuulovammaisten lasten erityisopetuksen an-
tamiseen tarvittujen ryhmäkuulolaitteiden se-
kä opetus- ja terapialaitteiden hankkimista 
varten myönnettiin 18 800 mk (6.11. 3077 §, 
4.12. 3428 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti yleisten töiden 
lautakunnan käyttämään v:n 1970 talousar-
vion Toisen linjan leikkikenttärakennusta 
varten merkityn osamäärärahan säästön 
56 783 mk Vuosaaren lastentarhan viimeis-
telytöiden suorittamiseen (4.4. 1015 §). 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä jäljem-
pänä mainittujen lastentarhojen luonnos- ja 
pääpiirustukset: 

arkkitehtien Kirsti ja Erkki Helamaan laa-
timat, 4.1.1971 päivätyt lastentarha ja -seimi 
Pirjon pääpiirustukset. Sosiaalihallitus il-
moitti 13.3. hyväksyneensä ne ja samalla vah-
visti lastentarhapaikkaluvuksi 50 siten, että 
25 lasta käsittävän kokopäiväosaston rinnal-
la toimii 25 lasta käsittävät puolipäiväosastot 
sekä aamu- että iltapäivisin. Lastenseimen 
huonetilat vahvistettiin 15 lapselle (21.2. 603 
§, 27.3. 968 §), 

talorakennusosaston laatimat Tahvonlah-
den lastentalon 29.11.1971 päivätyt pääpiirus-
tukset. Sosiaalihallitus ilmoitti 20.4. vahvista-
neensa ne sekä samalla laitoksen lastentarha-
hoitopaikkaluvuksi 85—115, jolloin voitiin 
käyttää seuraavia osastojako vaihtoehtoja: 1) 
kolme 20-paikkaista kokopäiväosastoa ja 
yksi 25-paikkainen puolipäiväosasto, yhteen-

sä 85 paikkaa, 2) kolme 20-paikkaista koko-
päiväosastoa ja yksi 25-paikkainen puolipäi-
väosasto siten, että aamupäiväosaston tiloissa 
toimii 20-paikkainen puolipäiväosasto ilta-
päivisin, yhteensä 105 hoitopaikkaa tai 3) 
kaksi 20-paikkaista kokopäiväosastoa ja kol-
me 25-paikkaista puolipäiväosastoa, yhteen-
sä 115 hoitopaikkaa. Lastenseimi 30 hoito-
paikkaa (10.4. 1119 §, 2.5. 1316 §); 

talorakennusosaston laatimat, 20.7.1972 
päivätyt Roihuvuoren vanhusten asuintalon 
ja lasten päivähoitolaitoksen muutetut pää-
piirustukset. Sosiaalihallitus vahvisti 7.11. 
piirustukset sekä lastentarhan paikkaluvuksi 
100 siten, että kahden 25 lapsen kokopäivä-
osaston rinnalla toimi yksi 25 lapsen puoli-
päiväosasto ja yksi 25 lapsen erityisosasto 
tahi vaihtoehtoisesti yhden kokopäiväosas-
ton ja yhden 25 lapsen erityisosaston rinnalla 
toimi kaksi puolipäiväosastoa aamupäivisin 
ja yksi iltapäivisin, jolloin 125 lasta saisi päi-
vittäisen hoidon tarhassa. Koululasten päi-
väkodin huonetilat vahvistettiin 25 lapselle ja 
lastenseimen 15 lapselle (28.8. 2332 §, 20.11. 
3277 §); 

arkkitehtitoimisto Keijo Laineen laatimat, 
8.8. ja 16.8. 1972 päivätyt Patolan lasten päi-
vähoitolaitoksen luonnospiirustukset ottaen 
huomioon, että pääpiirustuksiin lisättäisiin 
WC-ja pesutiloja (20.11. 3230 §). 

Sosiaalihallitus oli lisäksi vahvistanut seu-
raavat pääpiirustukset ja hoitopaikkaluvut: 

Pihlajamäki II lastentarhan hoitopaikka-
luku 100 siten, että kahden 25 lasta käsittä-
vän kokopäiväosaston rinnalla toimii kaksi 
25 lapsen puolipäiväosastoa aamupäivisin ja 
yksi vastaava iltapäivisin. Lastenseimen hoi-
topaikkaluku on 15 (17.1. 238 §). 

Pohjois-Jakomäen lastentarha- ja -seimi: 
kaksi kokopäiväosastoa, yksi puolipäiväosas-
to, yhteensä 75 lapselle. Lastenseimen hoito-
paikkaluku 15 (17.1. 239 §). 

Koskelan lasten päivähoitolaitos, 40 hoito-
paikkaa. Kiinteistölautakuntaa kehotettiin 
vuokraamaan Asunto Oy Juhana Herttuan 
tie 5 -nimiseltä yhtiöltä lastentarhaksi suun-
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nitellut huonetilat enintään 10.50 mk/m2/kk 
suuruista vuokraa vastaan sekä luovuttamaan 
ne tilitysvuokraa vastaan lastentarhain lau-
takunnalle (24.1.293 §). 

Pohjois-Haagan päivähoitolaitos, 50 las-
tentarha-ja 30 lastenseimihoitopaikkaa (31.1. 
380 §). 

Vattuniemen lasten päivähoitolaitos, 25 
lastentarha- ja 15 lastenseimipaikkaa (2.5. 
1318 §). 

Itä-Pasilan lastentarha ja -seimi, 40 lasten-
tarhan hoitopaikkaa siten, että 20 lapsen ko-
kopäiväosaston rinnalla toimii yksi 20 lap-
sen aamupäiväosasto ja samoin yksi 20 lapsen 
iltapäiväosasto. Lastenseimipaikkoja 15 (18. 
12. 3597 §). 

Sosiaalihallitus hyväksyi myöskin Koulu-
tanhuan ja Leppäsuon lastenpäivähoitolai-
tosten luonnospiirustukset (11.9. 2444 §, 
11.12. 3516 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi virastotalon 
Hietaniemenkatu 9 luonnospiirustukset ja lä-
hetti ne lastentarha ja -seimitilojen osalta 
sosiaalihallituksen tarkastettaviksi (11.9. 
2444 §). 

Kaupunginhallitus päätti, että Lauttasaa-
ren Pajalahdentien varrelle sijoitettavan las-
ten päivähoitolaitosrakennuksen suunnitte-
lua saatiin jatkaa siten, että rakennuksen huo-
netiloihin sijoitettaisiin lautakunnan esityk-
sen mukaisesti 100—110 lastentarha- ja 30 
lastenseimipaikkaa (20.3. 883 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupun-
ginjohtajan asettaman työryhmän laatiman, 
12.4.1972 päivätyn suunnitelman Kannel-
mäen lastenpäivähoitolaitoksen lopullisen 
suunnittelun pohjaksi (9.10. 2781 §). Samoin 
hyväksyttiin Itä-Pakilan lasten päivähoito-
laitoksen huonetilaohjelma (11.12. 3480 §). 

Perhepäivähoito. Lasten päivähoitokomi-
tea oikeutettiin laajentamaan ohjatun perhe-
päivähoidon kokeilua aikaisemmin myön-
nettyjen määrärahojen puitteissa ajaksi 1.1.— 
31.8. Leppäsuon alueelle (28.2. 688 §). 

Kaupunginhallitus kehotti lastentarhain 
lautakuntaa huolehtimaan toistaiseksi kauin-

taan v:n 1973 loppuun asti vakinaisluontei-
sen ohjatun perhepäivähoitotoiminnan jär-
jestämisestä mainittua toimintaa koskeneen 
kokeilun yhteydessä kehitettyjen toiminta-
mallien mukaisesti. Lautakunnalle myönnet-
tiin 275 000 mk käytettäväksi aikana 1.1.— 
30.6.1973 ko. toiminnan toteuttamiseksi ja 
seuraavan työsuhteisen henkilökunnan palk-
kaamiseksi samaksi ajaksi: perhepäivähoi-
don johtaja, kaksi perhepäivähoidon johta-
vaa ohjaajaa ja enintään 18 perhepäivähoi-
don ohjaajaa ja yksi toimistoapulainen (27.12. 
3686 §). 

Kiinteistölautakuntaa kehotettiin osoitta-
maan Ensi linja 9:ssä sijaitsevan entisen So-
keainkoulun päärakennuksen I kerroksen 
Castreninkadun puoleisessa päässä sijaitse-
vat, yhteensä n. 420 m2:n suuruiset, kahdek-
san huonetta, WC-tilat ja käytävätilaa käsit-
tävät huonetilat niissä suoritettujen korjaus-
ja muutostöiden valmistuttua lastentarhain 
lautakunnan käyttöön ohjatun perhepäivä-
hoidon toimistotiloiksi sekä koulutus- ja oh-
jaustoimintaa varten voimassa olleiden pe-
rusteiden mukaisesta tilitysvuokrasta (18.12. 
3598 §). 

Koululasten päiväkodit. Lastentarhain lau-
takunta oikeutettiin siirtämään kokeilun-
luonteisesti syyslukukaudeksi 1972 koululas-
ten päiväkoti Keinun aamu- ja iltapäiväosas-
tot Rintinpolun nuorisotiloihin sekä koulu-
lasten päiväkoti Toimelan iltapäiväosasto 
Suursuon nuorisotiloihin. Ko. päiväkoteihin 
saatiin palkata ajaksi 15.8.—31.12. kaksi tp. 
koululasten päiväkodinjohtajaa 18. pl:n mu-
kaisin palkkaeduin ehdolla, että kaksi vaki-
naista 17. pl:n päiväkodin opettajan virkaa 
jätettiin samaksi ajaksi täyttämättä ja näin 
säästyneet määrärahat käytettiin mainittujen 
johtajien palkkaamiseen. Lautakunnan käy-
tettäväksi myönnettiin 40 619 mk päiväkotien 
toiminnan aloittamista ja ylläpitoa varten 
em. ajaksi samoin kuin mainittujen johtajien 
palkkaukseen tarvitun 18. ja 17. pl:n erotusta 
vastaavan palkanosan suorittamista sekä seu-
raavan työsuhteisen henkilökunnan palkkaa-
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mistä varten: kaksi lastenhoitajaa (6. pl.), 
kaksi talousapulaista (5. pl.), kaksi siivoojaa 
ja yksi harjoittelija, kaikki ajaksi 15.8.— 
31.12. (14.8. 2170 §). 

Lasten kesävirkistystoiminnan järjestämi-
nen. Lastentarhain lautakunnalle myönnettiin 
2 250 mk käytettäväksi eräiden Kantakau-
pungissa toimivien lastentarhojen lasten kul-
jettamiseksi ulkoiluolosuhteiltaan edullisiin 
lastentarhoihin aikana 3.7.—12.8. (yjsto 16.2. 
5319 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto merkitsi 
tiedoksi korkeimman oikeuden päätöksen, 
joka koski Suursuon lastentarhassa v. 1967 
loukkaantuneen Markku Mutrun vahingon-
korvausta ja kehotti samalla rahatoimistoa 
suorittamaan Paula Mutrulle päätöksen mu-
kaiset korvaukset sairaalakuluista 336 mk, 
kahdesta silmäproteesista 225 mk, lääkärin-
todistuksen lunastamisesta 20 mk, kotiapu-
laisen palkkaamisesta kolmen kuukauden 
ajalta 450 mk, kivusta ja särystä 3 000 mk ja 
pysyvästä haitasta 15 000 mk, kaikki määrä-
rät 5%:n korkoineen 5.11.1968 lukien ja val-
tiolle korvauksen oikeudenkäyntikuluista 150 
mk (yjsto 26.1. 5181 §). Yleisjaosto päätti 
vapauttaa lastentarhanopettaja Marja Junti-
kan suorittamasta em. tapauksen johdosta 
kaupungin maksettavaksi tuomittuja kor-
vauksia sekä myönsi Suursuon lastentarhan 
johtajattarena toimineelle lastentarhanopet-
taja Anita Lepolle 1 500 mk:n korvauksen 
hänelle ko. jutusta aiheutuneista kustannuk-
sista (yjsto 21.6. 6121, 6122 §). 

Pelastusarmeijan lastenseimen lääkärintar-
kastuksen järjestäminen. Suomen Pelastusar-
meijan säätiö anoi talossa Castreninkatu 24 
sijaitsevan lastenseimen lääkärintarkastusten 
järjestämistä kaupungin toimesta. Tervey-
denhuoltolautakunta katsoi, että oli tarkoi-
tuksenmukaista kaupungin lastenseimien ter-
veydenhuollon kannalta, että lastenneuvolan 
lääkäri terveyssisaren avustamana huolehtisi 
myös ko, lastenseimen terveydenhuollosta. 
Kaupunginhallitus oikeutti terveydenhoito-
lautakunnan järjestämään ko. Pelastusarmei-

jan lastenseimen terveydenhuollon lautakun-
nan esittämällä tavalla (21.2. 613 §). 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mylly-
puron osasto anoi lupaa päivähoidon ohjaajan 
työskentelemiselle Vartiokylän äitiys- ja las-
tenneuvolatiloissa sekä puhelimen käyttöoi-
keutta. Yleisjaosto päätti, hyläten anomuk-
sen enemmälti, että ko. ohjaaja saa kokeilun-
luonteisesti kertomusvuoden loppuun vas-
tikkeetta käyttää mainittuja neuvolatiloja 
aamupäivisin työpisteenä sillä ehdolla, että 
ko. toiminta ei häiritse varsinaista neuvola-
työtä (yjsto 30.8. 6479 §). 

Avustukset. Eri järjestöille myönnettiin 
avustuksia seuraavasti: Mannerheimin Las-
tensuojeluliiton Myllypuron osastolle 13 120 
mk perhepäivähoito-ohjauksen tukemista 
varten (23.5. 1561 §); em. liiton Helsingin 
Osastolle myönnettiin 3 709 mk sen ylläpitä-
män Sophie Mannerheimseimen henkilökun-
nan palkkojen korottamisesta aiheutuneiden 
lisämenojen suorittamista varten (yjsto 1.11. 
6845 §); Barnavärdsföreningen i Finland -ni-
miselle yhdistykselle 25 000 mk talossa An-
nankatu 26 kertomusvuonna avatun lasten-
seimen toimintaa varten (30.10. 3001 §); 
Opiskelijoiden Lastenhoitosäätiölle 13 000 
mk kaupungin alueella järjestetyn ns. kolmi-
perhehoidon ohjaajan palkkaamisesta aikana 
1.6.—31.12. aiheutuneita menoja varten sekä 
11 481 mk ko. säätiön Helsingissä ylläpitä-
mien lasten päivähoitolaitosten henkilökun-
nan palkkojen korottamisesta sekä Leppä-
suonkadulla sijaitsevan päivähoitolaitoksen 
toiminnan muuttamisesta aiheutuneiden lisä-
menojen suorittamista varten (7.8. 2082 §, 
6.11. 3125 §); Töölön Lastenseimi yhdistyk-
selle 6 888 mk :n lisäavustus yhdistyksen yl-
läpitämän lastenseimen henkilökunnan palk-
kojen korottamisesta aiheutuneita menoja 
varten (23.10. 2920, 2921 §). 

Kunnallisen lastentarhaseminaarin perusta-
misesta olivat valtuutettu Airola ym. tehneet 
aloitteen 1970. Edellä mainitun johdosta so-
siaalihallituksen kanssa käydyissä neuvotte-
luissa oli ilmennyt, että tällaisen oppilaitok-
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sen perustaminen ja ylläpitäminen tultaisiin 
järjestämään valtion toimesta. Kun kävi ilmi, 
että tässä tarkoitettua koulutusta koskevat 
asiat hoidettiin kouluhallituksessa, päätti 
kaupunginhallitus tiedustella kouluhallituk-
selta, miten ja missä muodossa lastentarhan-
opettajien lisääntyvä koulutustarve tultaisiin 
valtion toimesta maassamme tyydyttämään 
(17.4. 1173 §). 

Muut sosiaaliset tehtävät 

Työllisyystoimi. 1.1.1972 tuli voimaan uusi 
työllisyyslaki ja tällöin loppui aikaisemmin 
voimassa ollut kunnan työhönsijoitusvelvol-
lisuus, velvollisuus osallistua työvoimatoimi-
kuntien kustannuksiin ja nimetä jäsenet työ-
voimatoimikuntaan, jonka toimikausi myös 
tällöin päättyi. Uuden lain 9 §:ssä asetettiin 
kunnille velvollisuus laatia vuosittain seuraa-
vaa vuotta varten suunnitelmat työmäärära-
hoin toimeenpantavien töittensä samoin kuin 
työllisyyttä edistävien koulutustilaisuuksien-
sa järjestämisestä. Kuntien tuli erityisesti kiin-
nittää huomiota siihen, että työvoiman käy-
tön ajoitus tapahtui lain 11 § :n edellyttämissä 
puitteissa. Sen mukaan työmäärärahoilla pal-
kattujen työntekijäin kokonaismäärä ei ke-
säkauden 1.6.—31.10. aikana saanut keski-
määrin ylittää edellisen syys- ja talvikauden 
vastaavaa työntekijäin keskimäärää. Lain 13 
§:ssä säädettiin, että mikäli kunnan työnteki-
jäin määrä oli kesäkautena suurempi kuin 
11 §:ssä oli säädetty, oli kunnan suoritettava 
valtiolle korvaus jokaiselta työpäivältä siten, 
että päiväkorvaus vastasi valtion investointi-
luontoisten töiden keskimääräisiä työvoima-
kustannuksia päivää kohti laskettuna. Kor-
vauksen suuruuden määräsi työvoimaminis-
teriö. Etukäteislaskelmien mukaan ylittäisi 
kaupungin ko. työvoimamäärä kertomusvuo-
den kesällä n. 250 keskimääräisellä miestyö-
päivällä vertailuajan vastaavan luvun ja tästä 
aiheutuva korvausvelvollisuus (58 mk/kes-
kim. miestyöpäivä) oli alustavien arvioiden 

mukaan n. 1.5 mmk. Tämän välttäminen ei 
ollut kaupungille teknillisesti mahdollista 
kertomusvuoden talousarvion tultua laadi-
tuksi jo puoli vuotta ennen uuden työllisyys-
lain voimaantuloa. Kaupunginhallitus päätti 
hyväksyä Helsingin kaupungin v:n 1972 työ-
ohjelman ja lähettää sen työvoimapiirille (2.5. 
1290 §). V:n 1973 alustavassa työohjelmassa, 
jonka kaupunginhallitus hyväksyi, oli kesä-
työvoiman enemmyys arvioitu n. 150 työn-
tekijäksi. Kaupunki pyrki myös vaikutta-
maan työllisyyslain kunnille mahdollisesti ai-
heuttamien epäkohtien tutkimista varten ase-
tetun neuvottelukunnan toimintaan, jotta la-
kia olisi saatu muutetuksi kunnille edulli-
sempaan suuntaan erityisesti opiskelija- ja 
harjoittelijatyövoiman joustavampaan käsit-
telyyn pääsemiseksi (5.6. 1678 §). 

Yleisjaosto hyväksyi maksettavaksi Hel-
singin työvoimapiirin 286 mk:n suuruisen 
laskun kaupungin osuudesta työvoimatoimi-
kunnan menoihin ajalta 1.7.—31.12.1971 
(yjsto 2.2. 5193 §). 

Kasvatusneuvolat. Sosiaalihallitus ilmoitti, 
että uuden kasvatusneuvolalain tultua voi-
maan 1.1.1972 oli silloin toiminnassa olleen 
kasvatusneuvolan alistettava mainitun lain 
19 §:n 2 momentin mukaan sen 2 §:ssä tar-
koitettu ohjesääntö sosiaali- ja terveysminis-
teriön vahvistettavaksi v:n 1972 loppuun 
mennessä (3.1. 79 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintö-
hallitukselle, että yleinen kasvatusneuvola hy-
väksyttäisiin lääkäreiden erikoistumispaikak-
si lastenpsykiatrian alalla ja että kasvatusneu-
volalääkäri Saara Torma hyväksyttäisiin las-
tenspsykiatrian alan vastaavaksi koulutta-
jaksi yleiseen kasvatusneuvolaan (23.10. 2966 

Kaupunginhallitus päätti pyytää Hertto-
niemen virastotaloon suunniteltuihin huone-
tiloihin sijoitettavan kasvatusneuvolan pe-
rustamisluvan ja oikeutti kasvatusneuvola-
jaoston palkkaamaan ko. neuvolaan ajaksi 
1.1.—31.12.1973 tilapäiseen virkasuhteeseen 
seuraavan henkilökunnan: yksi lastenpsyki-
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atri ja kaksi kasvatusneuvolalääkäriä erik-
seen vahvistettavin sopimuspalkoin, yksi joh-
tava psykologi (29. pl.), kaksi sosiaalihoita-
jaa (17. pl.), yksi toimistoapulainen (10. pl.) 
ja yksi toimistoapulaisen (8. pl.). Palkkaus-ja 
muita käyttömenoja varten myönnettiin 
374 363 mk (4.12. 3390 §, 27.12. 3688 §). 

Työsuhteisen koulupsykologin palkkaa-
mista varten ajaksi 1.8.—31.12. suomenkie-
listen kansakoulujen kasvatusneuvolaan enin-
tään 26. pl:n peruspalkkaa vastaavin palkka-
eduin myönnettiin 9 800 mk (26.6. 1979 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi vm. kasva-
neuvolaan tehdyn murron ja kehotti rahatoi-
mistoa korvaamaan toim. ap. Marjatta Leh-
toselta samassa yhteydessä anastetun kame-
ran 150 mk :11a (yjsto 26.4. 5766 §). 

Oikeusaputoimisto. Helsingin raastuvanoi-
keus ilmoitti katsovansa, että virkaholhoojan 
rahatoimenhoidon ja tilinpidon sekä niihin 
liittyvän toiminnan valvonta kuuluisivat ao. 
virkamiehiä koskevien säännösten nojalla re-
visio viraston tehtäviin sekä tiedusteli ao. vi-
raston käsitystä asiasta. Revisio virasto to-
tesi, että laki oli määrännyt holhotin tilintar-
kastuksen yksinomaan holhouslautakunnan 
tehtäväksi ja koska laissa oli annettu holho-
tin tilintarkastuksesta melko perusteelliset ja 
ja yksiselitteiset määräykset, ei revisioviras-
tolla voine olla ilman eri valtuutusta oikeutta 

puuttua holhottavien tilintarkastukseen. 
Kaupunginhallitus päätti, ettei tiedustelu an-
tanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin että 
raastuvanoikeudelle lähetettiin jäljennös revi-
sioviraston kirjelmästä (18.9. 2509 §). 

Oikeusaputoimistoon kuuluvan virkahol-
hoojantoimiston työaika määrättiin noudat-
tamaan toistaiseksi virasto ja toimistotyössä 
toimivien viranhaltijain säännöllistä työai-
kaa (7.2. 444 §). 

Oikeusaputoimistolle myönnettiin 4 110 
mk käytettäväksi niiden menojen kattami-
seen, jotka olivat syntyneet sen johdosta, että 
toimistoon virkaholhoustointa hoitamaan 
siirretyn henkilökunnan lisäksi huoltoviras-
tosta oli sinne siirretty 1.4.1971 lukien vielä 
yksi 8. pl:n toimistoapulainen (yjsto 12.1. 
5083 §). 

Kaupunginhallitus oikeutti oikeusaputoi-
miston 1.5. lukien suorittamaan raastuvan-
oikeuden ja maistraatin kaupunginpalveli-
joille, jotka toimivat haastemiehinä niissä 
oikeusaputoimiston jutuissa, joissa oli myön-
netty maksuton oikeudenkäynti, kussakin ju-
tussa 5 mk :n suuruisen korvauksen siitä, että 
ko. kaupunginpalvelija ilmoitti puhelimitse 
oikeusaputoimistoon jutun esilletulosta is-
tuntopäivänä ja toi toimistoon jutun pöytä-
kirjan (4.4. 1044 §). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakoulutoimi 

Opettajankoulutuslain täytäntöönpanon val-
mistelut. Kaupunginhallitus päätti merkitä 
tiedoksi valtioneuvoston antamat periaatteel-
liset, opettajankoulutuslain (10.12.1971) täy-
täntöönpanon valmistelua koskevat, pääosil-
taan seuraavansisältöiset ohjeet: 

I Opettajankoulutusyksiköiden järjestämi-
nen ja mitoitus: 

Helsingin yliopiston opettajankoulutusyk-
sikkö perustetaan 1.8.1974 lukien, jolloin vas-
taavasti lakkautetaan Helsingin väliaikainen 
opettajakorkeakoulu, Helsingin normaalily-
seo ja Helsingin yhteisnormaalilyseo. Lisäksi 
lakkautetaan Helsingin kotitalousopettaja-
opisto ja Helsingin käsityönopettajaosasto 
1.8.1975 lukien. 

II Harjoituskoulujen järjestäminen ja mi-
toitus : 
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