
13. Huoltolautakunta 

Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. 
Huoltolautakunnan puheenjohtajan toimi v. 
1972 edelleen fll.maist., lähetystöneuvos Rei-
no Kuusi ja kokoonpano oli muutenkin sama 
kuin edellisenä vuonna. Lautakuntaan kuului 
11 jäsentä ja 11 lisäjäsentä sekä vastaavat 
määrät varajäseniä ja lisävarajäseniä. 

Kaupunginhallituksen edustajana huolto-
lautakunnassa oli edelleen apul.kaup.joht. 
Pentti Pusa. 

Jaostot ja huoltolaitosten johtokunnat. So-
siaaliohjesäännön mukaisesti huoltolauta-
kunta asetti kertomusvuodeksi seuraavat 14 
jaostoa: hallintojaosto, omaisuus- ja hol-
housjaosto, 10 huoltojaostoa, päihdyttävien 
aineiden väärinkäyttäjien ja irtolaishuolto-
jaosto (PAVI) sekä työhuoltojaosto. 

Huoltolautakunnan, jaostojen ja johtokun-
tien toimintaa kertomusvuonna kuvaavat seu-
raavat luvut: 

Kokousten ja pykälien luku 

pöytä-
kokous - kirjojen 
ten luku- pykälien 

määrä luku-
määrä 

Huoltolautakunta 18 461 
Hallintojaosto 11 134 
Huoltolaitosten johtokunta 16 787 
Tervalammen työlaitoksen 

johtokunta 11 115 

pöytä-
kokous- kirjojen 
ten luku- pykälien 

määrä luku-
määrä 

Tervalammen työlaitoksen 
huoltoasiain johtokunta 7 69 

Työtupien johtokunta . . . . 11 177 
1. huoltojaosto 36 666 
2. » 27 422 
3. » 25 410 
4. » 50 837 
5. » 28 480 
6. » 50 459 
7. » 25 459 
8. » 43 743 
9. » 36 579 
Laitoshuoltojaosto 23 344 
PAVI-huoltojaosto 48 2 170 
Päihdyttävien aineiden toi-

mikunta 3 6 
Omaisuus- ja holhousjaosto 11 67 
Työhuoltojaosto 22 193 

Yhteensä 501 9 578 

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

Päätökset. Tärkeimmistä päätöksistä mai-
nittakoon seuraavien laitosten ym. tukemi-
nen: 

Yksityiset vanhainkodit. Talousarvioon 
huoltolautakunnan käytettäväksi merkitystä 
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ao. määrärahasta huoltolautakunta jakoi 
avustuksina kaikkiaan 47 vanhain- tai hoiva-
kodin ja 12 asuntolatyyppisen vanhusten-
kodin ylläpitomenoihin helsinkiläisten van-
husten hoitopäivien osalta 1 463 736 mk. 
Näissä yksityisissä vanhain-ja hoivakodeissa 
oli yhteensä 1 979 hoitopaikkaa ja vanhusten-
asuntoloissa yhteensä 306 paikkaa eli kaik-
kiaan 2 285 paikkaa. Niissä hoidettujen hel-
sinkiläisten vanhusten hoitopäiväluku oli v. 
1971 vanhain- ja hoivakodeissa yht. 619 943 
ja vanhustenasuntoloissa yht. 108 585 eli 
kaikkiaan 728 528. Avustukset myönnettiin 
näiden hoitopäivien perusteella (8.5. 183 §, 
18.12. 442 §). 

Äiti- ja lapsikodit. Huoltolautakunnan ta-
lousarvioon merkitystä ao. määrärahasta 
lautakunta antoi avustuksina kahdelle Hel-
singissä toimivalle ja helsinkiläisten tarvetta 
palvelevalle äiti- ja lapsikodille yht. 33 777 
mk (8.5. 193 §). 

Vanhusten virkistystoiminta. Talousarvioon 
huoltolautakunnan käytettäväksi merkitystä 
ao. määrärahasta jaettiin avustuksina 41 :lle 
vanhusten lomanvietto- ja kesävirkistystoi-
mintaa harjoittavalle järjestölle yht. 30 000 
mk (19.6. 235 §). 

Yksityiset kotiaputoimistot. Huoltolauta-
kunnan talousarvioon merkitystä ao. määrä-
rahasta annettiin avustuksina Kotiapukeskus 
r.yrlle 349 000 mk (14.2. 82 §). 

Invalidijärjestöt. Talousarvioon merkitystä 
ao. määrärahasta lautakunta jakoi avustuk-
sina kaikkiaan 20 invalidijärjestölle 336 000 
mk helsinkiläisten invalidien omatoimisuu-
den ja itse-elatuskykyisyyden edistämiseen 
tähtäävään toimintaan käytettäväksi (29.5. 
219 §). 

Vapaaehtoista alkoholistihuoltotyötä har-
joittavien järjestöjen tukemiseen varatuista 
määrärahoista huoltolautakunta jakoi avus-
tuksina 9 järjestölle yht. 415 315 mk (10.1. 
37 §, 14.2. 81 §, 27.3. 143 §, 8.5. 189 §, 23.10. 
369 §,18.12. 439 §) sekä A-klinikkasäätiölle 
110 000 mk (10.1. 17 §, 19.6. 250 §). 

Edellisten lisäksi huoltolautakunta jakoi 
talousarvioon merkitystä määrärahasta avus-
tuksia viidelle järjestölle yht. 159 514 mk 
(14.2. 82 §). 

Muista päätöksistä mainittakoon: Kotkan-
katu 14—16:ssa sijaitsevan Hyvösen lasten-
kodin käytöstä vapautuneiden huonetilojen 
vuokraaminen Suoja-Pirtti r.yrlle (10.1. 18 §); 
huoltotoimistojen piirirajojen tarkistaminen 
(28.2. 97 §); tontilla Mikkolantie 11 olevien 
rakennusten vuokrasopimuksen irtisanomi-
nen (28.2. 106 §); korvauksen periminen kun-
nallisesta kodinhoitoavusta (8.5. 197 §); 
huoltolautakunnan alaisten vanhusten asuin-
talojen asunnoista perittävien maksujen tar-
kistaminen (8.5. 198 §); perhekohtaisten pe-
rusavustusten tarkistaminen (8.5. 199 
23.10. 370 §); huollonsaajan omaisuudesta 
hänen vastaiseen hautaukseensa varattavan 
määrän korottaminen (7.8. 275 §); kunnalli-
set opintoavustukset ja valtion opintotuki-
järjestelmään tulleet muutokset (28.8. 314 §); 
kansaneläkkeiden korotus 1.9.1972 lukien 
(28.8. 320 §); huoltoavun kotiavustuksensaa-
jain ja laitoshoidossa olevien lisäkäyttövarat 
joulukuussa 1972 sekä laitoshoidossa olevien 
eläkkeensaajien käyttövarat (23.10. 366, 
367 §, 13.11. 381 §) ja Toukolan hoitokodin 
hoitovuorokausimaksun korottaminen (4.12. 
424 §). 

Esitykset. Kaupunginhallitukselle ym. teh-
tiin esityksiä, jotka koskivat mm. seuraavia 
asioita: Riista vuoren vanhainkodin 11 »paik-
kaisen lisäosaston merkitsemistä laitossairaa-
laluetteloon (10.1. 38 §); järjestöjen avustus-
ten maksattamisehtojen tarkistamista (28.2. 
98 §); kiinteistöviraston hallinnassa olevan 
kiinteistön Solnantie 44 luovuttamista huol-
tolautakunnan hallintaan vuokrattavaksi 
edelleen Suoja-Pirtti r.y:lle (28.2. 105 §); 
Porkkalankatu 1 :ssä sijaitsevaa ensisuojaa 
koskevan sopimuksen voimassaoloajan jatka-
mista (27.3. 117 §); hoitokoti Sillanpirtin 
vuokrasopimuksen jatkamista (27.3. 118 §); 
talossa Ensi linja 11—Alppikatu 1 sijaitsevaa 
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Pelatusarmeijan suojakotia koskevan sopi-
muksen voimassaolon jatkamista (27.3. 
148 §); Koskelan sairaskodin hoitopaikka-
luvun muuttumista (24.4. 165 §); maan vil-
jelytoiminnan lopettamista Tervalammen 
maatilalla (19.6. 256 §); Kustaankartanon 
vanhainkodin hoitopaikkamäärän tarkista-
mista (19.6. 259 §); Töölön kaupunginosan 
tontin (ent. Kammion sairaalan tontti) va-
raamista vanhusten asuintalon ja vanhusten 
palvelukeskuksen rakentamista varten (7.8. 
273 §); osallistumista Vanhusten Viikon 
näyttelyyn (7.8. 274 §); valtioneuvoston pe-
rintökaaren 5 luvun 2 §:n nojalla Helsingin 
kaupungille luovuttamien kuolinpesien varo-
jen käyttämistä yksityisten järjestöjen yllä-
pitämien vanhainkotien tukemiseen (28.8. 
307 §); Kotkankatu 14—16:ssa sijaitsevan 
miesten hoitokodin vuokra vastikkeen ja mui-
den vuokraehtojen tarkistamista (28.8. 
310 §); tilapäismajoitustoimintaa ohjaavan 
majoituskeskustoiminnan aloittamista talvi-
kaudeksi 1972—1973 (28.8.316 §); työryhmän 
perustamista tutkimaan hoitohenkilökunnan 
mitoitusta huoltoviraston alaisissa vanhus-
tenhuoltolaitoksissa (2.10. 342 §); huolto-
lautakunnan alaisten laitosten ja vanhusten 
asuintalojen asukkaiden puhelinpalvelujen 
parantamista (2.10. 346 §); Yliskylän tilan 
päärakennuksen järjestämistä vanhusten päi-
väkoti- ja virkistystoimintaa varten (13.11. 
385 §); huonetila varausta vanhusten päivä-
koti-palvelukeskusta varten Kantakaupun-
gin eteläisen osan terveys- ja sosiaaliaseman 
yhteyteen (13.11. 386 §); mustalaisten huol-
toavun kustannusten täysimääräistä korvaa-
mista kunnille (13.11. 396 §) sekä poliisilai-
toksen passitoimiston tilojen osittaista luo-
vuttamista työtupien käyttöön (18.12. 437 §). 

Sosiaalihallitukselle päätettiin esittää, että 
perittäessä korvausta kunnallisesta kodin-
hoitoavusta saataisiin käyttää kaupungin 
omaa maksutaulukkoa (16.12. 445 §). 

Lausunnot. Vuoden kuluessa annettiin eri 
viranomaisille lukuisia lausuntoja. Kaupun-

ginhallitukselle ym. annetut tärkeimmät lau-
sunnot koskivat mm. seuraavia asioita: kan-
saneläkeläisten liikennelaitosalennuslipputoi-
mikunnan mietintöä (10.1. 9 §); liikennelai-
toksen invalidilippukomitean mietintöä (10.1. 
10 §); asunnottomien alkoholistien huoltoa 
(10.1. 19 §); Koskelan sairaskodin moderni-
sointia koskevaa perustamissuunnitelmaa 
(10.1. 28 §); sairaaloiden asiakaskorttia kos-
kevaa valtuustoaloitetta (10.1. 32 §); Terva-
lammen työlaitoksen henkilökunnan asuin-
rakennuksen luonnospiirustuksia (31.1.56 §); 
lääkinnällistä kuntoutusta suunnittelevan 
työryhmän muistiota (31.1. 63 §); revisiovi-
raston aloitetta ateriavastikkeiden perimis-
järjestelmän uusimiseksi mm. huoltoalan lai-
toksissa (14.2. 71 §); Koskelan vanhusten 
asuintalon perustamissuunnitelmaa (14.2. 75 
§); valtuustoaloitetta kansaneläkkeen suorit-
tamisesta ennakkona kaupungin varoista 
kansaneläkelaitoksen päätöstä odotettaessa 
(14.2. 78 §); raittiuslautakunnan ehdotusta 
miesten asuntolapaikkojen lisäämiseksi (14.2. 
91 §); tonttien varaamista huoltokodin ja hoi-
tokodin rakentamista varten Talosaareen 
(14.2. 92 §); kiinteistön Meilahti 12 korjaus-
töiden kustannuksia (8.3. 109 §); kaupungin 
palveluksessa olevien alkoholiongelmaisten 
hoitoonohjaussopimusesitystä (27.3. 116 §); 
Helsingin kaupungin kokoontumistilakomi-
tean mietintöä (27.3. 128 §); valtuustoaloi-
tetta terveydenhoitolautakunnan alaisen ko-
tisairaanhoitotoiminnan hoitoapulais- (koti-
avustaja) tarpeen tyydyttämiseksi (27.3. 
129 §); ruokailupalvelun järjestämistä van-
huksille kansakoulujen yhteydessä (27.3. 
146 §); valtuustoaloitetta kuljetusten järjes-
tämiseksi kaupungin joukkokuljetusvälineillä 
kesäaikana Salmen ja Luukkaan ulkoilu-
alueille (27.3. 147 §); Ensikodin yhteydessä 
olevia vanhusten asuntoja koskevaa AU-
Yhdistys r.y:n kirjelmää (24.4. 158 §); Hel-
singin Sotaveteraanit r.y:n rintamasotilaiden 
asuntoasiaa koskevaa kirjelmää (24.4.159 §); 
Sairaus- ja Tapaturmainvalidit r.y:n kunto-
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liikuntaa koskevaa kirjelmää (24.4. 166 §); 
Huoltaja-Säätiön anomusta ilmoittamisesta 
Huoltaja-lehdessä kaupungin avoinna ole-
vien huoltoalan virkojen osalta (8.5. 184 §); 
valtuustoaloitetta kuulonhuollon tehostami-
seksi (8.5. 188 §); Helsingin kaupungin yleis-
kaavaa 1970 koskevaa ehdotusta (8.5. 200 §); 
Kontulan vanhustenhuollon keskuksen pää-
piirustuksia (29.5. 212 §); Miesten vanhain-
kodin lahjoitusrahaston ylijäämän jakamista 
(19.6. 239 §); PAV-hoitokodeista kuntoutu-
neina siirtyvien asuntokysymystä (19.6. 
251 §); asunnottomien alkoholistien aiheutta-
mia haittoja (19.6. 252, 254 §); yleisen tur-
vallisuuden ylläpitoa ja päihtyneitten säi-
löönottoa kaupungin keskustan alueella (19.6. 
253 §); A-klinikkasäätiön kaupunginvaltuus-
tolle osoittamaa kirjelmää säätiön tilisaata-
van suorittamisesta ym. (19.6. 258 §); val-
tionavustusta mustalaisten asunto-olojen pa-
rantamiseksi (7.8. 269 §); valtuustoaloitetta 
maksujen poistamiseksi vanhuksille annetta-
vista kotisairaanhoitopalveluksista (7.8. 277 
§); Helsingin entisen Merimieshuoneen ra-
hasto sekä Klara Wilhelmiina Törmälän 
rahasto nimisten lahjoitusrahastojen ylijää-
mien käyttämistä (7.8. 278, 279 §); kodin-
hoitajien määrän kaksinkertaistamista kos-
kevaa valtuustoaloitetta (7.8. 282 §); Laak-
son sairaalan laajentamista koskevaa toimin-
nallista suunnitelmaa ja huonetilaohjelmaa 
(7.8. 283 §); valtuustoaloitetta ruokailun jär-
jestämiseksi Riistavuoren vanhusten asuin-
talojen asukkaille päiväkodin tiloissa (7.8. 
288 §); Roihuvuoren vanhusten asuintalon ja 
lasten päivähoitolaitoksen muutospiirustuk-
sia (7.8. 289 §); terveyslautakunnan alaisen 
kylvetystoiminnan siirtämistä väliaikaisesti 
Suursuon vanhainkodin ja Pihlajamäen van-
husten asuintalon tiloihin (7.8. 290 §); vai-
keavammaisten erityishuollon suunnittelua 
(7.8. 291 §); Suomen vastaanottoavustajat 
r.y :n kirjelmää lääkärin vastaanottoapulaisen 
nimikkeen muuttamisesta vastaanottohoita-
jaksi (28.8. 309 §); Pasilan vanhusten asuin-

talon pääpiirustuksia (28.8. 319 §); Kivelän ja 
Hesperian sairaaloiden modernisointia koske-
vaa perustamissuunnitelmaa (2.10. 345 §); 
vanhusten asuintalojen ja vanhainkotien ra-
kentamista varten Kansaneläkelaitokselta 
anottavia lainoja koskevaa valtuustoryhmän 
aloitetta (2.10. 347 §); valtuustoaloitetta pu-
helimien hankkimiseksi vähävaraisten huono-
kuntoisten eläkeläisten käyttöön (2.10.348 §); 
kansakoululaisten oppilasavustusten jako-
menettelyä (13.11. 379 §); Kontulan vanhus-
tenhuollon keskuksen henkilökunnan määrää 
ja rakennetta koskevaa selvitystä (13.11. 
380 §); työtilaisuuksien järjestämistä alko-
holisteille Helsingin kaupungin toimesta 
suojatyötoimintana (4.12. 410 §); Alko Oy:n 
voittovarojen käyttämisestä rappioalkoho-
listien hoitokotien rakentamiseen ja yllä-
pitoon koskevaa valtuustoaloitetta (4.12. 
411 §); halpojen matkojen järjestämistä kau-
pungin ulkopuolella sijaitseviin sairaaloihin 
koskevaa kirjelmää (4.12. 413 §); kaupungin-
valtuuston 25.6.1969 hyväksymää sairas-
kotipaikkojen rakentamista koskevaa toivo-
muspontta (4.12.416 §); Lönnrotinkatu 12 :n 
asuntolan ja sen lähiympäristön olosuhteita 
koskevia kirjelmiä (4.12. 419 §); tutkimuksen 
suorittamista kunnallisten kodinhoitajien ja 
kotiavustajien tarpeesta (18.12. 446 §); van-
husten huoltolaitosten ohjesääntöä (21.12. 
458 §); asunnottomien alkoholistien huolto-
toimikunnan mietintöä (21.12. 459 §) sekä 
seuraavien vapaiden huoltojärjestöjen toi-
mintansa tukemiseksi anomia avustuksia, 
halpakorkoisia lainoja yms.: Lauttasaaren 
vanhustentalosäätiö (31.1. 51 §); Svenska 
Bostadsstiftelse-säätiö (14.2. 85 §); Vanhus-
ten-ja Lasten Tuki-Säätiö (28.2.101 §, 19.6. 
242 §); Danmarks Hjemmet -säätiö (24.4. 
164 §); Emeritus-Säätiö (29.5. 205 §); Van-
hojen Huolto r.y. (29.5. 218 §); Invalidiliitto 
r.y. (29.5. 220 §, 7.8. 297 §); Mustalaislähetys 
r.y. (19.6. 236 §); Helsingin Kuurojen Ur-
heiluseura Hero r.y. (7.8. 287 §); A-klinikka-
säätiö, Helsingin Sokeaintalo-Säätiö, Kodit-
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tornien Tuki - Hemlösas Stöd r.y., Kotiapu-
keskus r.y., Kovaosaisten Ystävät r.y., Kri-
minaalihuolto r.y., Kuntokallio-Säätiö ja 
Suomen Pelatusarmeijan Säätiö (7.8. 297, 
299 §, 4.12. 418 §); Sairaus- ja Tapaturma-
invalidit r.y., Helsingin Sokeat r.y. (13.11. 

389, 390 §) sekä Helsingin Epilepsiayhdistys 
(4.12. 415 §). 

Lisäksi annettiin lausunto 40 eri järjestön 
anomuksesta apurahojen saamiseksi yleis-
hyödyllisten yritysten ja laitosten tukemi-
seen varatusta määrärahasta (24.4. 171 §). 
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