
1. Kaupunginvaltuusto 

Sairaanhoito-oppilaitos. Valtuusto hyväksyi kaupun-
ginhallituksen esityksen sairaanhoito-oppilaitoksen oh-
jesäännön 10,14,15 ja 18 §:ien osittaiseksi muutta-
miseksi. Muutos johtu i mm. toimistonhoitajan palk-
kaamisesta oppilaitoksen palvelukseen. Ammattikasva-
tushallitus hyväksyi muutetun ohjesäännön noudatet-
tavaksi 1.8. lukien (20.6. 468 §. 19.9. 540 §). 

kunnan tekemään Virkamiesli itto - Tjänstemannaför-
bundet r.y:n kanssa uuden sopimuksen Ahtelan toipi-
laskodin käyttämisestä kaupungin sairaalain toipilasko-
tina. Sopimus on muuten v. 1972 tehdyn kaltainen, 
paitsi että l i i tol le maksettava korvaus nousi 1.1.1974 
lukien 41 mk:sta 47 mk:aan hoitopäivältä (14.11. 693 
§, v:n 1972 kert. s. 19). 

Helsingin yliopistollisen keskussairaala/iiton ja kaupun-
gin välistä sopimusta täydennetti in siten, että kaupun-
ki suorittaa sopimuksessa mainittujen korvausten li-
säksi keskussairaalaliitolle 1.7. lukien yhden sairaan-
hoitajan palkkausmenot kokonaisuudessaan (18.4. 292 
§, v:n 1972 kert. s. 21). 

Kätilöopisto. Kaupunginvaltuusto päätti esittää lääkin-
töhall itukselle, että Kätilöopiston rakentamisesta ja 
käyttämisestä v. 1954 tehdyn ja v. 1963 tarkistetun 
sopimuksen tarvittavat kohdat muutettaisiin tarkoi-
tuksenmukaisiksi, koska sairaalaan voidaan lisätä 24 
sairaansijaa synnyttäjiä varten. Kun uusista sairaansi-
joista puolet saadaan Helsingin käyttöön, nousee syn-
nytyspaikkojen luku 102:een ja hoitopaikkoja tulee 
yhteensä 154 (6.6. 417 §). 

Suomen Punaisen Ristin plastiikkasairaala. Sairaalalau-
takunta oikeutett i in tekemään Suomen Punaisen Ris-
t in keskushallituksen kanssa sopimus helsinkiläisten 
potilaiden hoitamisesta plastiikkasairaalassa. Huomat-
tavin muutos v:n 1967 sopimukseen verrattuna koski 
kaupungin maksamia potilaskorvauksia. Asiaa koskeva 
kohta 2 on uudessa sopimuksessa seuraava: 

2) Kaupunki suorittaa sairaalalle 1.1.1974 alkaen 1 
kohdassa mainituista potilaista korvauksen, joka laske-
taan siten, että sairaalan saman varainhoitovuoden var-
sinaisten menojen kokonaismäärästä, johon ei lueta 
korkoja eikä poistoja, vähennetään valtionavustukset 
sekä muut varsinaiset tu lot hoitopäivämaksuja lukuun-
ottamatta ja erotus jaetaan sairaalan hoitovuorokausi-
en kokonaisluvulla, minkä jälkeen näin saatu määrä 
kerrotaan helsinkiläispotilaiden hoitopäivien määrällä 
(14.11. 714 §, v:n 1967 kert. s. 27). 

Ahtelan toipilaskoti. Valtuusto oikeutt i sairaalalauta-

4. Sosiaaliset 

Huoltotoimi 

Tarvon virkistyskeskus. Valtuusto päätti kiitollisuudel-
la ottaa vastaan Osuusliike Elannon Tarvon vanhusten 
virkistyskeskusta varten lahjoittaman levysoittimen 
(10.1. 28 §). 

Roihuvuoren vanhusten asuintalon ja lasten päivähoi-
tolaitoksen rakentamista varten myönnett i in v:n 1972 
talousarvion valtuuston käytettäviksi merkityistä käyt-

Toipilaskoti Jokelan potilaspaikkojen käyttöä koskeva 
sopimus Toipilaskoti-säätiö Betesdan kanssa päätettiin 
uusia siten, että 1.1.1974 lukien toipilaskoti in saman-
aikaisesti hoidettaviksi enintään 30 toipilaan määrä on 
uudessa sopimuksessa 70 ja korvaus potilaiden hoidos-
ta nousi 39 mk:sta 43 mk:aan hoitopäivältä (14.11. 
694 §, v:n 1972 kert. s. 19). 

Lasten kuntoutuskoti. Mannerheimin Lastensuojelulii-
ton kanssa 1972 tehty sopimus uusitt i in 1.3.1973 al-
kaen siten, että potilaskorvauksia koskeva kohta 5 
kuuluu seuraavasti: 

5) Korvauksena potilaiden hoidosta kaupunki maksaa 
Lasten Kuntoutuskodil le ennakkona 60 mk hoitovuo-
rokaudelta lapsen vanhempien tai huoltajan suorittaes-
sa lisäksi 10 mk:n suuruisen hoitopäivämaksun. Mikäli 
edellä mainittu 60 mk.n vuorokausimaksuennakko on 

^uremiDTla j tn vTn 1973 ttrtni:ä^ö1rsen osTjittamcrto^ 
pullinen vuorokausitappio, palautetaan Helsingin kau-
pungille sen liikaa maksamat ennakot. Elleivät ennak-
komaksut riitä peittämään lopullisia kustannuksia, 
kaupunki sitoutuu korvaamaan lopullisen vuorokausi-
maksun ja ennakon välisen erotuksen. Liikaa maksetut 
ennakot palautetaan tai lisälasku suoritetaan maalis-
kuun loppuun mennessä. 

Liikaa perittyjen ennakkojen takaisinmaksuvelvolli-
suutta koskeva kohta 7 poistettiin (24:1. 62 §, v:n 
1972 kert. s. 20). 

Veikkolan parantola. Sairaalalautakunta oikeutett i in 
tekemään Suomen Mielenterveysseuran kanssa sopi-
mus Helsingin mielisairaanhuoltopiirin potilaiden ly-
hytaikaisesta konsultoivasta kuntoutukseen ja työko-
keiluun perustuvasta hoidosta Veikkolan parantolassa 
ja työklinikassa (21.3. 195 §). 

tehtävät 

tövaroista 4 000 000 mk ti l i l lä olevaa määrärahaa yl i t-
täen (10.1.31 §). 

Vaikeavammaisten palvelukodin perustaminen. Val-
tuusto päätti omasta puolestaan hyväksyä Invalidilii-
ton, Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin ja Van-
taan kauppalan kesken tehtävän sopimuksen Helsingin 
seuden vaikeavammaisten palvelukodin perustamisesta 
ja ylläpitämisestä. Palvelukotiin, joka tulee Invalidilii-
ton omistukseen, rakennetaan 60 vaikeavammaisten 
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palveluasuntoa, tarpeelliset yhteistoiminta- ja palvelu-
t i lat ja lisäksi rakennusoikeuden sallimissa rajoissa hen-
ki lökunnan asuntoja sekä muutamia perheasuntoja 
sellaisia perheitä varten, joissa on vaikeavammainen 
perheenjäsen. Vantaan kauppala myy tarkoitusta var-
ten tont in Invalidil i i tol le Myyrmäen aluekeskuksesta. 
Palvelukodin paikoista tulee Helsingin käyttöön 30, 
Espoon 15 ja Vantaan 15 (3.10. 604 §). 

Kuolinpesien omaisuus. Kaupunginvaltuusto päätti ot-
taa vastaan valtioneuvoston päätöksissä mainitui l la eh-
doil la seuraavien henkilöiden kuolinpesien varat: Sel-
ma ja Ida Louhi, rva Lydia Engman, kotiapul. Amanda 
Harakka, kieltenopett. Ellen Neumann, nti Elsa Kulju-
nen, nti A ino Puhakka, rva Kristiina Virtanen, nt i Sai-
ma Myntt inen, nti Alma Olli lainen, räätäli Kalle Hii-
pakka, siivooja Lempi Seppälä, rva Lempi Lindfors, 
rva Elsa Oksanen, rva Saima Hjelt, retuseeraaja Lempi 
Thi lman, pakkaaja Lisa Ramschen, ulkomaankirjeen-
vaiht. VVoldemar Buttenhoff , kontt . Elma Jääskeläi-
nen, rva Aleksandra Holopainen ja rva Agda Byman. 
Päättäessään ottaa vastaan rva Saimi Heinosen kuolin-
pesän kaupungille luovutetut varat, valtuusto päätti 
antaa suostumuksensa siihen, että pesän selvityksestä 
huolehtiva toimitsija, hovioik.auskult. Markku Paana-
nen myy pesään kuuluvan, Tapanilan kylässä sijaitse-
van Leppämäki-nimisen ti lan vähintään 76 000 mk:n 
suuruisesta hinnasta pesän selvityksen suorittamiseksi. 
Omaisuudet saatiin käyttää yksityisten järjestöjen 
ylläpitämien vanhainkotien avustamiseen (7.3. 177 §, 
178 §, 19.9. 531 §, 17.10.635 §, 14.11.690 §, 19.12. 
814 §). 

Lastensuojelutoimi 

Sofianlehdon vastaanottokoti. Valtuusto päätti oikeut-
taa lastensuojelulautakunnan muuttamaan Sofianleh-
don vastaanottokodin osasto n:o 2-5 neljäksi 12 hoito-
paikkaa käsittäväksi vajaamielisosastoksi ja liittämään 
ne valtuuston 15.11.1972 tekemässä päätöksessä tar-
koitettuun vajaamielisten keskuslaitokseen (4.4. 257 
§, v:n 1972 kert. s. 26). 

Sofianlehdon vastaanottokodin saniteettitilojen ja sau-
nan peruskorjaustyön sekä pakastehuoneen rakennus-
työn loppuun saattamiseen oikeutett i in yleisten töiden 
lautakunta käyttämään v:n 1970 talousarvion Kil i in-
mäen keskuslaitosta varten merkitystä käyttämättä 
jäävästä määrärahasta 100 000 mk (28.11. 748 §). 

Outamon vastaanottokodin I ja II osasto saatiin muut-
taa 12 hoitopaikkaa käsittäviksi, jol loin laitoksessa on 
yht. 42 hoitopaikkaa. Samassa yhteydessä valtuusto 
kehotti kaupunginhallitusta kiireellisesti selvittämään 
mahdollisuudet lastensuojelutoimen piir i in kuuluvien 
laitosten toiminnan, (myös työntekijöiden palkkaus-
ja työolosuhteet) uudistamiseksi niin, että lastensuo-

jelutyön jatkuva kehittäminen on mahdollista ja että 
laitosten palvelujen tason ylläpitäminen nykyaikaisia 
vaatimuksia vastaavana turvataan (3.10. 576 §). 

Kallion nuorisokodin ohjaajan virka (13. pl.) ja keittä-
jän virka (8. pl.) siirretti in Maunulan nuorisokoti in ja 
vastaavan hoitajan virka (12. pl.) Siltavuoren nuoriso-
kot i in. kaikki 1.1.1973 lukien (7.3. 159 §). 

Oppilaskoti Toivolan hoitopaikkalukuja päätettiin 
muuttaa siten, että osastojen Kumpula I ja II sekä 
Mäntylä I ja II paikkaluvut alennetaan 18:sta 16:een 
ja että 12-paikkainen Harjulan osasto suljetaan palo-
turvallisuussyistä kokonaan, jol loin hoitopaikkojen 
kokonaismäärä oppilaskodissa alenee 96:sta 76:een 
(17.10. 640 §). 

Nukarin lastenkoti. Lastensuöjelulautakunta oikeutet-
t i in perustamaan talossa Kotkankatu 1 sijaitseviin, 
kaupungin omistukseen hankittaviin huonetiloihin 
yht. 12 hoitopaikkaa käsittävä vajaamielisten asuntola-
osasto, joka toimi i Nukarin lastenkodin alaisuudessa ja 
liitetään myöhemmin valtuuston 15.11.1972 tekemäs-
sä päätöksessä tarkoitettuun vajaamielisten keskuslai-
tokseen (20.6. 464 §). 

Päivähuoltola Tyynelään ja Päivähuoltola Vantaataan 
perustettiin kumpaankin 1.1.1974 lukien kaksi Y 13 pl: 
aan kuuluvaa vajaamielishoitajan virkaa ja molemmissa 
lakkautetti in samasta päivänmäärästä lukien kaksi Y 
11 pl:aan kuuluvaa hoitajan virkaa (28.11. 744 §). 

Valtuusto päätti hyväksyä Kontulan perheryhmäkodis-
sa annetusta hoidosta hoitovuorokaudelta perittävän 
korvauksen enimmäismäärän 16.1.1972 lukien 6 mk: 
kst ja 1.8.1972 lukien 8 mk:ksi sekä Mautlulan nuori-
sokodissa vastaavan korvauksen enimmäismäärän 1.10. 
1972 lukien 7 mk.ksi. Sosiaalihallitus vahvisti 22.2. 
ko. maksut (10.1. 29 § ,4 .4 . 243 §). 

Lastentarhat 

Lasten päivähoito komitea n mietintö. Valtuusto mer-
kitsi tiedoksi v. 1969 asetetun komitean mietinnön ja 
siitä annetut lausunnot sekä kehotti kaupunginhallitus-
ta toimimaan siten, että kaupungin lastentarhat ja-sei-
met pidetään avoinna myös iltaisin i l ta- ja vuorotyössä 
olevien vanhempien lapsille (19.9. 535 §, mtö n:o 12). 

Lasten päivähoitosuunnitelmat. Valtuusto hyväksyi 
kaupungin päivähoitosuunnitelman vrlle 1973 ja 5-vuo-
tiskaudelle 1974-1978 lasten päivähoitolautakunnan 
esityksen eli kaupunginhallituksen mietinnön n:o 13 
liitteen C mukaisesti. Lisäksi valtuusto hyväksyi seu-
raavat kolme toivomuspontta: 
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1) Valtuusto edellyttää, että kaupunki perustaa päivä-
hoitoalan koulutuskeskuksen, joka aloittaa toimintan-
sa v. 1974 ja jonka toiminta järjestetään niille perus-
teille, joita kaupunginhallituksen asettama po. asiaa 
tutk inut työryhmä 29.6. antamassaan mietinnössä esit-
tää. 

2) Valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta jatkamaan 
lasten päivähoitokomitean aloittamaa yksityistä ohjat-
tua ja valvottua perhepäivähoitoa työsopimussuhteisen 
ohjatun perhepäivähoidon rinnalla edelleen v:n 1974 
alusta ulottaen sen koko kaupungin alueelle ja ano-
maan sille jatkuvasti valtionapua. 

3) Valtuusto edellyttää, että ansiotyössä käyvien äitien 
tilapäisesti sairaan lapsen kotihoitoa varten palkataan 
kodinhoitajia (19.9. 536 §). 

Päivähoitolain voimaantuloon liittyvät järjestelyt. Kau-
punginvaltuusto päätti, että 1.4.1973 lukien 
— kaupungin lastentarhat ja -seimet sekä koululasten 
päiväkodit ovat lasten päivähoitolaissa tarkoitettuja 
lasten päiväkoteja, 
— lastentarhainlautakunta muuttuu lasten päivähoito-
lautakunnaksi. jolle kuuluvat lasten päivähoitolaissa 
ja asetuksessa sosiaalilautakunnalle määrätyt tehtävät, 
— lasten päivähoitolautakunnan jäseninä ja varajäseni-
nä toimivat v:n 1976 loppuun asti entisen lastentar-
hain lautakunnan jäsenet ja varajäsenet, 
— muuttaa lastentarhain toimiston nimeksi lasten päi-
vähoito toimis to ja määrätä sen toimimaan lasten päi-
vähoitolautakunnan valmistelu- ja toimeenpanoelime-
nä, 
— oikeuttaa lasten päivähoitolautakunnan ja sen toi-
miston käyttämään kertomusvuoden talousarvioon 
lastentarhain lautakunnan ja vastaavasti sen toimiston 
käytettäväksi merkittyjä määrärahoja ja päiväkodit 
lastentarhoja varten merkittyjä määrärahoja sekä leik-
kikentät leikkikenttätoimintaa varten merkittyjä, 
— määrätä, että nykyistä sosiaaliohjesääntöä ja lasten-
tarhain ohjesääntöä sekä niiden perusteella annettuja 
määräyksiä noudatetaan edelleenkin niiltä osin, kuin 
ne eivät ole ristiriidassa lasten päivähoidosta annetun 
lain tai asetuksen tahi niiden nojalla annettujen mää-
räysten kanssa, siihen saakka, kunnes uudet vastaavat 
määräykset on annettu. 

Lisäksi valtuusto kehotti kaupunginhallitusta tuomaan 
lasten päivähoitokomitean mietinnön ja päivähoito-
suunnitelman kiireellisesti valtuuston käsiteltäväksi 
(4.4. 256 §) 

Esikou/ukokeilun jatkaminen. Päivähoitolautakunta 
oikeutetti in käytettävissään olevien määrärahojen 
puitteissa sekä päiväkotien tiloja ja henkilökuntaa 

käyttäen jatkamaan lukuvuonna 1973—1974 varsinais-
ta esikoulukokeilua Munkkivuoren lasten päiväkodissa 
ja soveltavaa esikoulukokeilua Kontulan, Roihuvuo-
ren ja Siilitien suomenkielisissä päiväkodeissa sekä 
ruotsinkielisessä Bertha-Maria-Hemmet -päiväkodissa 
samoin kuin kahdessa koululasten päiväkoteihin niille 
oppivelvollisuusikäisille lapsille järjestetyssä ryhmässä, 
joiden oppivelvollisuuden alkamisajankohta on lykätty 
ja joille suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvo-
lan mielestä on tarpeellista antaa päivähoitoa (19.9. 
533 §). 

Lasten päiväkodit. Yleisten töiden lautakunta oikeu-
tetti in käyttämään v:n 1970 talousarvion uusien van-
hainkotien suunnittelua varten varatusta osamäärära-
hasta 95 000 mk uusien lasten päiväkotien suunnitte-
luun (14.11.695 §). 

Valtuusto oikeutti lasten päivähoitolautakunnan pe-
rustamaan seuraavat lasten päivähoitolaitokset: 

— Pohjois-Haagaan As. Oy Maria Jotunintie 4-12:lta 
vuokrattaviin ti loihin kaksi lastentarhaosastoa käsittä-
vä päivähoitolaitos, jonka yhteydessä voi lautakunnan 
harkinnan mukaan toimia myös iltapäivisin puolipäivä-
osasto (10.1. 30 §): 
— Itä-Pasilan Kasöörinkatu 3:een 30 hoitopaikkaa kä-
sittävä päiväkoti (18.4. 291 §): 
— Etelä-Jakomäkeen Kankaretien varrelle rakennet-
tavaan tilapäiseen päivähoitolaitosrakennukseen 20 
yli 3-vuotiaita varten tarkoitettua hoitopaikkaa sekä 
13 alle 3-vuotiaita varten tarkoitettua hoitopaikkaa kä-
sittävä päiväkoti (16.5. 359 §): 
— Mellunmäkeen Saariselänkuja 4ään kaksi yl i 3-vuo-
tiaille ja yksi alle 3-vuotiaille tarkoitettua osastoa 
käsittävä päivähoitolaitos (20.6. 463 §): 
— Mellunmäkeen Saanatunturintien varrelle rakennet-
tavaan päiväkotirakennukseen kolme yl i 3-vuotiaiden 
osastoa ja 30 alle 3-vuotiaiden hoitopaikkaa käsittävä 
päivähoitolaitos, jonka urakkahinnan maksamiseen 
saatiin käyttää v:n 1970 talousarvion uusien huolto-
toimen rakennusten suunnittelua varten varatusta osa-
määrärahasta 100 000 mk, Myllypuron sairaskodin 
henkilökunnan asuinrakennusta varten varatusta osa-
määrärahasta 150 000 mk ja 50 000 mk uusien van-
husten asuintalojen suunnittelua varten varatusta osa-
määrärahasta (3.10. 602 §,28.11. 747 §): 
— Pihlajamäkeen Liuskatie 9:ään kaksi 20-paikkaista 
päiväkotiosastoa sekä 8-hoitopaikkaisen erityisosaston 
käsittävä päivähoitolaitos (3.10. 577 §): 
— Siltamäkeen Kiertotähdentie 2:een yhden yli 3-vuo-
tiaiden ryhmän ja yhden alle 3-vuotiaiden ryhmän kä-
sittävä päiväkoti (17.10. 639 §): 
— Jakomäkeen Asunto Oy Jakolehto -nimiseltä yhti-
öltä vuokrattuihin ti loihin 25 hoitopaikkaa käsittävä 
kouluikäisten lasten päiväkoti, joka toimii aamu- ja il-
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tapäiväosastoina siten, että laitoksessa saa yhteensä 50 
lasta päivittäisen hoidon (19.9. 534 §); 
— Pitäjänmäelle Kokkokal l ionne 1 :een 24 hoitopaik-
kaa käsittävä päivähoitolaitos (12.12. 785 §). 

Valtuusto hyväksyi 22.2. päivätyt Lauttasaaren Paja-
lahdentien varrelle rakennettavan päivähoitolaitoksen 
luonnospiirustukset n:o 1—2 ja oikeutt i samalla päivä-
hoitolautakunnan perustamaan taloon päivähoitolai-
toksen, joka käsittää kolme yl i 3-vuotiaille tarkoitet-
tua ja yhden alle 3-vuotiaille tarkoitetun päiväkotiosas-
ton (5.9. 518 §). 

Valtuusto päätti suorittaa seuraavat järjestelyt puoli-
väosastojen muuttamiseksi kokopäiväosastoiksi: 

— päiväkoti Malvasta lakkautetaan kaksi puolipäivä-
osastoa ja perustetaan tilalle yksi kokopäiväosasto, 
— päiväkoti Marjalasta siirretään ruotsinkielinen puoli-
päiväosasto Malvaan ja vastaavasti Malvasta suomenkie-
linen puol¡päiväosasto Marjalaan, 
— päiväkoti Suomenlinnasta lakkautetaan kaksi puoli-
päiväosastoa ja perustetaan tilalle yksi kokopäiväosas-
to , 
— päiväkoti Vallilasta siirretään päiväkoti Jakomäkeen 
yksi puolipäiväosasto ja perustetaan tilalle 12-paikkai-
nen 2-3 vuotiail le lapsille tarkoitettu kokopäiväosasto, 
— päiväkoti Virkkulaan sijoitetaan vapaana oleva las-
tentarha Leppäkertun kokopäiväosasto, 
— päiväkoti Alppimajasta lakkautetaan yksi puolipäi-
väosasto ja perustetaan tilalle kokopäiväosasto 3-6 
vuotiaille lapsille sekä 
— päiväkoti Valkamasta siirretään kaksi puolipäivä-
osastoa muualle ja perustetaan tilalle 12-hoitopaikkai-
nen 2-3 vuotiaille tarkoitettu kokopäiväosasto (19.9. 
537 §). 

Lastentarhojen pihamaiden aitaamisesta ja leikkiväli-
neiden hankkimisesta pihoille tekivät aloitteen P. 
Vennamo ym. Lastentarhain lautakunta mainitsi, että 
uusien laitosten piha-alueet aidataan tavallisimmin ra-
kentamisen yhteydessä. Monissa vanhoissa laitoksissa 
on sen sijaan epätyydyttävät ulkoiluolosuhteet, joita 
ei ilman eritysjärjestelyjä voida parantaa. Laitosten 
suuren määrän ja määrärahojen niukkuuden vuoksi ei 
piha-alueita ole saatu kunnostetuksi toivotulla tavalla 
eikä myöskään eri vuodenaikoina tarvittavien ulkoilu-
välineiden hankintaan ole osoitettu riittävästi määrära-
hoja. Päivähoitolaitosten sisätilojen toimivuutta ja niis-
sä tarvittavia muutoksia selvittämään on asetettu työ-
ryhmä, jonka tehtävänä on suorittaa myös laitosten ul-
koleikkialueita ja niiden välineistöä koskevat arvioin-
nit. 

Valtuusto katsoi edellä olevan riittäväksi selvitykseksi 
lausunnon johdosta (21.3. 223 §). 

Päivähoitolaitosten ja niiden toiminnan tutkiminen. 
Vt Zilliacus esitti aloitteessaan, että suoritettaisiin tut-
kimus siitä, onko kokopäivälaitoshoidolla kieteisiä vai-
kutuksia lasten kehitykseen. 

Kaupunginhallitus totesi, että olisi tarkoituksenmu-
kaista odottaa lastentarhain lautakunnan lausunnossa 
mainittujen lukuisten uudistussuunnitelmien, (mm. 
päivähoitokomitean mietintö, varhaiskasvatuksen hen-
kilökunnan koulutuskomitea ja 1.4. voimaan tuleva 
lasten päivähoitolaki) toteuttamisesta aiheutuvia toi-
menpiteitä ja muutoksia sekä päivähoitotoiminnan va-
kiintumista. Kaupunginhallitus pit i kuitenkin mahdol-
lisena lastentarhain lautakunnan esittämän osatutki-
muksen suorittamista lasten emotionaalis-sosiaalisessa 
kehityksessä ilmenevien häiriöden syiden selvittämi-
seksi. 

Valtuusto katsoi lausunnot riittäväksi selvitykseksi 
aloitteen johdosta (21.3. 198 §). 

Muut sosiaaliset tehtävät 

Kasvatusneuvolat. Valtuusto hyväksyi 13.12.1972 Hel-
singin kaupungin kasvatusneuvolaohjesäännön. Sosiaa-
li- ja terveysministeriö palautti sille alistetun ohjesään-
nön takaisin kaupunginhallitukselle uutta käsittelyä 
varten, koska se ministeriön mielestä oli osittain lain-
vastainen ja epätarkoituksenmukainen. Ministeriö 
esitti, että ohjesääntöön lisättäisiin johtavia työnteki-
jöitä ja näiden erityistehtäviä koskevat määräykset. 
Kasvatusneuvolan henkilökunnan sisäisen ja ulospäin 
suuntautuvan yhteistyön tärkeyden samoin kuin joh-
tokunnan ja henkilökunnan yhteisten neuvottelutilai-
suuksien merkityksen korostamiseksi olisi ohjesään-
töön sisällytettävä tätä asiaa koskeva maininta. 

Valtuusto päätti muuttaa v. 1972 hyväksymänsä kas-
vatusneuvolaohjesäännön pykälät 1-3, 7, 8, 12, 13:6, 
14:4 ja 7 sekä pykälät 15-17 ja 21 (3.10. 603 §, khn 
mtö n:o 11). 

Yleisen kasvatusneuvolan tp. kasvatusneuvolalääkärin 
virkaan (Y 29) valitulle lääket.lis. Anja Virkkuselle 
saatiin maksaa 4 127 mk:n kuukausipalkka sekä Hert-
toniemen virastotalossa toimivan kasvatusneuvolan tp. 
lastenpsykiatrin virkaan (29. pl.) valitulle lääket.lis. 
Anja Mervaalalle 4 000 mk:n kuukausipalkka (17.10. 
638 § ,2 .5 . 325 §). 
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