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dosta aiheutuneista potilaiden hoitopäivämaksuista 
(yjsto 14.2. 5303 §). 

Helsingin Lastenlinna. Kaupunginhallitus myönsi Hel-
singin Lastenlinnan kuntainl i i ton lähettämien Manner-
heimin Lastensuojeluliitolle maksettavaa korkoa ja 
pääoman lyhennystä koskevien laskujen suorittami-
seen yht. 92 167 mk ja eräitä pääomamenoja koskevi-
en laskujen suorittamiseen yht. 4 362 mk (8.1. 117 §, 
22.1. 316 §). 

Helsingin Lastenlinnan kuntainl i i ton terveydenhoito-
lain perusteella tekemästä hakemuksesta kaupungin-
hallitus päätti terveyslautakunnan ja lainopillisen osas-
ton lausunnon perusteella i lmoittaa katsovansa, että 
korvaushakemus olisi jätettävä tutkimatta (15.1. 219 

Kaupunginhallitus katsoi, ettei Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton kirje Lasten Lääkäri-ja Kuntoutusaseman 
vuokraamisesta kaupungille antanut aihetta muihin 
toimenpiteisiin, kuin että li itolle lähetetään sairaalalau-
takunnan ja terveyslautakunnan asiaa koskevat lausun-

not ja ilmoitetaan, että alle kouluikäisten tarvitsemia 
erikoislääkärin näkö- ja kuulotutkimuksia suoritetaan 
Itäisellä lääkäriasemalla (12.11. 3420 §). 

Toipilaskoti Jokelan helsinkiläispotilaiden hoitokus-
tannusten suorittamista varten myönnett i in 233 730 
mk:n suuruinen lisämääräraha (22.10. 3150 §). 

Veikkolan parantola. Kaupunginhallitus kehotti sairaa-
lalautakuntaa sopeuttamaan parantolassa hoidettavien 
helsinkiläisten potilaiden määrän myönnetyn määrära-
han mukaisesti (26.3. 1019 §). 

Parantolassa hoidettujen Helsingin mielisairaanhuolto-
piir in potilaiden hoitokorvausten suorittamiseksi 
myönnetti in 319 000 mk.n suuruinen lisämääräraha 
(3.9. 2572 §). 

Jäsenmaksut. Rahatoimistoa kehotett i in suorittamaan 
kertomusvuoden jäsenmaksuja seuraavasti: Pai kali issai-
raalain Liitol le 54 680 mk ja Tuberkuloosipiirien li itol-
le 21 313 mk (yjsto 21.2. 5351 §, 7.5. 5795 §). 

4. Sosiaaliset tehtävät 

Huoltotoimi 

Sosiaalihuollon hallintoa koskevan lainsäädännön uu-
distaminen. Sosiaalihallintokomitea pyysi kaupungin-
hallituksen lausuntoa mietintöluonnoksesta, johon si-
sältyy ehdotus uudeksi laiksi ja asetukseksi sosiaali-
huollon hallinnosta. Kaupunginhallitus i lmoi t t i , ettei 
se voinut lausunnon antamiselle varatun ajan lyhyyden 
vuoksi ottaa kantaa mietintöluonnokseen. Samalla 
kaupunginhallitus pyysi, että kaupungille varattaisiin 
tilaisuus antaa lausuntonsa sosiaalihallintokomitean lo-
pullisesta, sosiaalihuollon hallintoa koskevan lainsää-
dännön uusimista käsittelevästä mietinnöstä (14.5. 
1614 §). 

Huoltovirasto. Huoltolautakunta oikeutett i in otta-
maan esittämiinsä 32 virkaan niitä haettavaksi julista-
matta vastaavia tehtäviä hoitaneet viranhaltijat 1.1. 
1974 lukien (10.9. 2668 §). 

Viraston ts. tutkimuspääll ikkö, dipl.ins. Paavo Jense-
nin palkkaus tarkistetti in 1.4. lukien 3 880 mk /kk , mi-
hin ei sisälly kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden 
työehtosopimuksen mukainen 1.4. voimaan tu l lut ko-
rotus (25.6. 2120 §). 

Huoltovirasto oikeutett i in suorittamaan lääket.lis. Juk-
ka Häivälle sosiaalilääkärin tehtävien hoitamisesta tä-
män vuosiloman aikana 16.-24.4. ja 2 . -28 .7 . konsul-
taatioluonteisena peruspalkkiona 30 mk jokaiselta päi-

vältä, jona hän osapäivätoimisesti tarpeen mukaan 
huolehtii sosiaalilääkärin tehtävistä sekä sen lisäksi ns. 
suppeista lääkärintodistuksista ja -lausunnoista 5 mk/ 
kpl ja muista lääkärintodistuksista ja -lausunnoista 20 
mk/kpl ehdolia, ettei em. tehtävien hoitaminen supista 
Häivän terveyskeskuslääkärin viransijaisena suoritetta-
vaa viikottaista työaikaa (16.4. 1332 §, 25.6. 2131 §). 

Huoltolaitosten johtokunnan alaisissa laitoksissa kon-
sultoiville lääkäreille, jotka eivät ole kaupungin palve-
luksessa, suoritetaan palkkio sairausvakuutuslain 7 §: 
ssä tarkoitetun taksan mukaisesti siten, että aikana 
1.1.—30.9. palkkio määräytyi kaupunginhallituksen 
9.10.1972 vahvistamien perusteiden mukaisesti ja 
1.10. lukien palkkio on toistaiseksi, kunnes kaupun-
ginhallitus toisin päättää, ensimmäisestä uudesta poti-
laasta 48 mk, seuraavista uusista potilaista 24 mk/po-
tilas ja uudesta käynnistä potilaan luona 15 mk/poti las 
(1.10. 2917 §). 

Huoltoviraston toimistoapul. Helmi Elovaara oli ano-
nut palkkalautakunnalta palkatonta virkavapautta 1.9. 
1972-31.8.1973 väliseksi ajaksi opiskelua varten Tam-
pereen yliopiston sosiaaliturvan opetusjaostolla ja 
palkkalautakunta oli hylännyt anomuksen. Kaupun-
ginhallituksen ja lääninhallituksen hylättyä palkkalau-
takunnan päätöstä koskevat valitukset ja valittajan vie-
tyä asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka katsoi, 
että virkavapuden myöntäminen riippuu kaupungin 
virkasäännön mukaan palkkalautakunnan harkinnasta 
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ja hylkäsi valituksen (15.1. 207 §,26.3. 1060 §,24.4. 
1417 §,25.6. 2117 §). 

Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto tekivät lisäksi ker-
tomusvuonna päätöksiä, jotka koskivat mm. eräiden vi-
ranhaltijoiden vuosilomakorvauksen suorittamista raha-
na, erään viranhaltijan siirtämistä toisiin tehtäviin, vir-
kamieslipun myöntämistä tiedotussihteerille, kassan-
hoitajan erhesuorituksen korvaamista sekä toimitusjoh-
tajan oikeuttamista asumaan kaupungin ulkopuolella 
(2.4. 1149 §, 7.5. 1546 §, 18.6. 2018 §, 12.11. 3415 
§, yjsto 25.4. 5737 §,3.10. 6470 §, 26.11. 6758 §). 

Huoltolautakunta oikeutett i in käyttämään ti l i l le »Huol-
totoimen rakennusten perusparannukset» merkittyjä 
siirtomäärärahoja esittämiinsä tarkoituksiin sopeutta-
malla määrärahoilla suoritettavat työt työll isyyden 
kausivaihteluiden mukaisesti (yjsto 21.2. 5346 §). 

Huoltolautakunta käsitteli 22.10. toipilasrahaa hake-
vien taloudellisen aseman arvioimisessa noudatettavien 
ohjelukujen tarkistamista. Esittelijä esitti v. 1971 vah-
vistettuja ohjelukuja tarkistettavaksi 30 %:lla, mutta 
lautakunta päätti äänestyksen jälkeen tarkistaa lukuja 
vielä 20 %:lla esitetystä. Kaupunginhallitus kumosi lau-
takunnan 22.10. tekemän päätöksen ja päätti, että po. 
ohjeluvut tarkistetaan esittelijän ehdotuksen mukaisik-
si eli 30 %:lla käytännössä olleista 1.1.1974 lukien. 
Kaupunginhallitus kehotti huoltolautakuntaa tarkista-
maan ennen 1.1.1974 myönnetyt toipilasrahat 1.1. 
1974 tai sen jälkeen alkavien täysien kuukausijaksojen 
osalta uusia ohjelukuja vastaaviksi (29.10. 3171 §, 
27.12. 3937 §). 

Kaupunginhallitus päätti hylätä kolme eri huoltojaos-
tojen toipilasraha-anomuksen hylkäämistä koskevaa 
valitusta (11.6. 1968 §, 27.8. 2467 §, 10.12.3761 §). 

Edelleen kaupunginhallitus hylkäsi erään huoltojaos-
ton vanhusten väliaikaisen asumistuen lisää koskevasta 
päätöksestä tehdyn valituksen sekä jätt i ottamatta tut-
kittavakseen erään huoltoavun velkomista koskevan 
valituksen toimivaltaansa kuulumattomana. Vm. vali-
tus siirretti in lääninhallituksen käsiteltäväksi virheelli-
sen valitusosoituksen vuoksi (29.10. 3221 §, 26.11. 
3588 §). 

Huoltolautakunnan alaisesta vanhusten jalkojenhoidos-
ta muilta kuin varattomilta ja vähävaraisilta perittävä 
korvaus vahvistettiin 1.5. lukien 5 mk:ksi hoitokerralta 
(24.4. 1414 §). 

Yleisjaosto merkitsi tiedoksi eri huoltotoimistossa sat-
tuneet järjestyshäiriöt, ilkivallanteon ja murron ja 
kehott i kaupunignkanslian lainopillista osastoa kol-
messa tapauksessa ryhtymään syyte- ja korvausvaati-
mustoimenpiteisiin (yjsto 3.1. 5039 § ,21 .3 . 5532 §, 

23.5. 5877 §,31.10. 6621 §). 

Tilapäismajoitustoiminta. Huoltovirasto oikeutett i in 
luovuttamaan 6. huoltotoimiston huonetiloista tar-
peelliset toimisto- ja asiakastilat ym. vuokravastikkeet-
ta majoitustoimintaa harjoittavien yhteisöjen tilapäis-
majoitustoimintaa keskitetysti ohjaavan majoituskes-
kuksen käyttöön kauintaan ajaksi 15.9.1973—15.5. 
1974 entisin ehdoin. Yleisjoasto päätti, ettei majoitus-
toiminnan harjoittajien esitys, että kaupungin tulisi 
vastata 1.1.1974 lukien kaikista majoitustoiminnan 
kustannuksista talvikauden 1974 osalta, antanut aihet-
ta toimenpiteisiin (yjsto 12.9. 6363 §, 21.11. 6738 §). 

Alkoholistien aiheuttamien haittojen vähentäminen. 
Kaupunginhallitus kehotti huoltolautakuntaa mahdol-
lisuuksiensa mukaan edelleen tehostamaan asunnotto-
mien alkoholistien hoitoon saattamiseen sekä hoitoon 
ja huoltoon tähtääviä toimenpiteitään. Yleisten töiden 
lautakuntaa kehotetti in edelleen kiinnittämään huo-
miota yleisten alueiden siisteyden parantamiseen. Kau-
punginhallitus päätti saattaa asian käsittelyn yhteydes-
sä annetut esitykset, lausunnot ja selvitykset poliisilai-
toksen tietoon esityksin, että poliisilaitos mahdolli-
suuksiensa mukaan pyrkisi osaltaan vähentämään al-
koholistien ja juopuneiden ympäristöljeen aiheuttamia 
häiriöitä. Edelleen kaupunginhallitus päätti esittää 
Kaupunkil i i tol le, että se pyytäisi sosiaali- ja terveysmi-
nisteriötä kiirehtimään asunnottomien alkoholistien 
huoltotoimikunnan mietintöön sisältyvien ehdotusten 
käsittelyä (27.12. 3935 §). 

Alkoholistien suojatyökokeUun järjestäminen. V t Mat-
vejev esitti kirjeessään, että kaupunginhallitus ryhtyisi 
toimenpiteisiin kevyen työn järjestämiseksi miesalko-
holisteille ja mainitsi samalla, että keväällä ja kesällä 
olisi rakentamattomien tontt ien ja yleisten alueiden ja 
esikaupunkialueiden metsien siivoaminen sopivaa työ-
tä. Huoltolautakunta i lmoi t t i , että mikäli tehdyt mää-
rärahaesitykset hyväksytään v:n 1973 talousarvion kä-
sittelyn yhteydessä, voidaan alkoholistien suojatyötoi-
minta aloittaa kertomusvuoden aikana. Kaupunginhal-
litus päätti, ettei kirje antanut aihetta muihin toimen-
piteisiin kuin, että Matvejeville lähetettiin huoltolauta-
kunnan lausunto (26.2. 740 §). 

Kaupunginhallitus myönsi v:n 1971 talousarvion var-
roista huoltolautakunnalle 10 200 mk työtupien toi-
mesta 10 miehen ryhmälle aikana 1.7.-30.9. järjestet-
tävän alkoholistien suojatyökokeilun edellyttämiä 
työnjohdon palkkamenoja ja kuljetuskustannuksia var-
ten. Työtupien johtokunnan selvitys po. suojatyöko-
keilun järjestämisestä kesällä 1973 merki t t i in tiedoksi 
(18.6. 2023 §,27.12. 3932 §). 

Huoltolautakunta oikeutett i in jatkamaan Suoja-Pirtti 
ry.n kanssa hoitokoti Sillanpirtin rakennusta koskevaa 
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vuokrasopimusta entisin ehdoin. Samoin lautakunta 
oikeutettiin jatkamaan saman yhdistyksen kanssa teh-
tyä sopimusta Porkkalan-katu 1 ssä sijaitsevan kiinteis-
tön hallinnasta kauintaan 31.10.1974 saakka. Sopimus 
tehtiin muuten entisin ehdoin paitsi 8. kohta muutet-
ti in seuraavaksi: Ensisuojaan otetut maksukykyisiksi 
todetut henkilöt on heti selviämisen ja välttämättömän 
siistimisen jälkeen pyrittävä siirtämään muualle. Sa-
moin on meneteltävä työhön sijoittuneiden suhteen. 
Mikäli tällaisia henkilöitä tai heihin verrattavia muiden 
majoitussuojien tilanpuutteen vuoksi on pidettävä tila-
päisesti ensisuojassa, Suoja-Pirtti ry. on oikeutettu pe-
rimään heiltä huoltolautakunnan asinaomaisen jaoston 
vahvistaman maksun. Näillä henkilöillä ei yleensä ole 
ensisuojassa ateriointioikeutta. 

Edelleen huoltojaosto oikeutettiin jatkamaan Kotkan-
katu 14 B-portaassa sijaitsevien 597 käsittävien 
huonetilojen vuokrasopimusta entisin ehdoin (yjsto 
31.10. 6616,6617,6618 §). 

Mustalaisten huoltoavun korvaaminen. Kaupunginhal-
litus päätti esittää Kaupunkiliitolle, että valtioneuvos-
tolle tehtäisiin esitys mustalaisten saaman huoltoavun 
korvaamisesta kunnille huoltoapulain 61 §:n 2 mo-
mentin nojalla täysimääräisesti. Kaupunkili iton ilmoi-
tus sosiaali- ja terveysministeriölle tehdystä esityksestä 
merkitt i in tiedoksi (15.1. 206 §, 24.4. 1410 §). 

Näkövammaisten koulun oppilaiden lomamatkat. Jy-
väskylän näkövammaisten koulu anoi kaupungilta 
määrärahaa Helsingistä kotoisin olevien oppilaiden lu-
kuvuoden aikana kotipaikkakunnalle tekemistä enin-
tään viidestä lomamatkasta aiheutuvien kustannusten 
korvaamiseksi oppilaiden huoltajille. Kaupunginhalli-
tus päätti palauttaa anomuksen huoltolautakunnalle 
po. viikonloppumatkojen kustannusten selvittämisek-
si (26.11.3534 §). 

Työtuvat. Kaupunginhallitus päätti, että huoltolauta-
kunnan työtupien kirjanpidossa otetaan käyttöön yh-
teishankintatavaroita varten varastotili ja että tilillä 
saadaan hankkia ja säilyttää tavaroita samanaikaisesti 
enint. 800 000 mk.n arvosta. Näitä varastoon hankit-
tuja tavaroita toimitetaan muille kaupungin virastoil-
le ja laitoksille omakustannusperiaatetta noudattaen 
ja käyttäen kaupungin hankintaohjeiden 16 §issä edel-
lytettyä varastoi isää (18.6. 2024 §,8.10. 3006 §). 

Työajan ulkopuolella suoritetusta työstä maksettiin 
työtuvanhoitajalle 563 mk ja kassanhoitajalle 100 
mk (yjsto 26.11. 6755 §). 

Työtupien ompelimoihin ja verho-sastolle v:na 1971 
ja 1972 kerääntyneet jätepalat, yht. n. 3 000 m, saa-
ti in myydä yksityisille 20—70 % alennuksella (yjsto 
28.3. 5591 §). 

Vanhusten huoltolaitoksiin 1.1.1974 lukien perustet-
tuihin 38 vakinaiseen virkaan oikeutettiin ottamaan 
niitä haettavaksi julistamatta vastaavia tehtäviä hoita-
neet tilapäiset viranhaltijat (8.10. 3007 §). 

Ylipormestari Teuvo Auran varinustenhuoltolaitoksiin 
sijoitettaviksi lahjoittamat televisio ja radio otettiin 
kiitollisuudella vastaan (5.3. 808 §). 

Koskelan sairaskoti. Eräille sairaskodin lääkäreille 
myönnettiin erinäisin ehdoin oikeus yksityisvastaan-
oton harjoittamiseen laitoksen tiloissa sekä oikeus 
käyttää laitoksen välineitä ja henkilökuntaa tähän tar-
koitukseen (29.1. 388 §). 

Huoltolaitosten johtokunta oikeutettiin vuokraamaan 
Nylands Nationilta ajaksi 15.5.-31.8. yht. 24 opiskeli-
ja-asuntoa sairaskodin vuosilomasijaisia varten 115 
mk:n suuruisesta kuukausivuokrasta henkilöltä siten, 
että vuokra suoritetaan rahatoimiston osoittamalta ta-
lousarvion ulkopuoliselta ti l i l tä ja vuosilomasijaisilta 
peritään asunnosta vastaavan suuruinen vuokra. Johto-
kunnalle myönnetti in em. vuokramenoja varten 10 000 
mk (7.5. 1548 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi lääkintöhallituk-
sen hylkäävän päätöksen sairaskodin kirurgian osaston 
erikoistumissairaalaoikeuksien jatkamista koskevassa 
asiassa ja päätti tyytyä siihen (8.10. 3003 §, 10.12. 
3760 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi hoitolaitosten suunnittelu-
toimikunnan esittämän, 7.10.1970 päivätyn Koskelan 
sairaskodin modernisointia koskevan perustamissuun-
nitelman sairaskodin alueelle suunnitellun 200 vuode-
sijaa käsittävän pitkäaikaissairaiden hoitorakennuksen 
rakentamisen osalta jatkosuunnittelun pohjaksi (12.2. 
567 §). 

Sairaskodille vanhusten virkistystoimintaa varten lah-
joitettu 2 000 mk otetti in kiitollisuudella vastaan 
(2.4. 1148 §). 

Kustaan kartanon vanhainkoti. Huoltolautakunta oi-
keutettiin käyttämään vanhainkodin yhtä kolmen hen-
gen huonetta kahden hengen huoneena ja 83 kahden 
hengen huonetta yhden hengen huoneena toistaiseksi 
harkintansa mukaan siten, että järjestely toteutetaan 
asteittain v:n 1973—1974 aikana edellyttäen, että van-
hainkotipaikkaa tarvitsevien vanhusten sijoitustilanne 
sen sallii. Kun po. järjestelmä on toteutettu, kehotet-
ti in lautakuntaa selvittämään, olisiko se toteutettava 
pysyväluonteisestikin ja tekemään hoitopaikkaluvun 
muuttamisesta tarpeellisiksi katsomansa esitykset 
(19.2.651 §). 

Myllypuron sairaskoti. Kaupunginhallitus päätti,muut-
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taen 16.10.1972 tekemäänsä päätöstä, oikeuttaa täyt-
tämään sairaskotiin 1.1. lukien vastaavien tilapäisten 
virkojen tilalle perustetut kuusi vakinaista hoitajan 
virkaa sekä kolme keittiöapulaisen virkaa niitä haetta-
vaksi julistamatta (29.1. 386 §). 

Sairaskodin väestönsuojasta päätettiin vuokrata 49 
m2;n suuruinen huonetila Suomen Punaisen Ristin 
Myllypuron-Puotinharjun osastolle 24 mk:n suuruises-
ta kuukausivuokrasta toistaiseksi yhden kuukauden 
irtisanomisajoin, kuitenkin kauintaan 31.12.1974 
saakka (yjsto 7.3. 5439 §). 

Hirvihaaran vanhainkodin lämmitysjärjestelmän muut-
tamiseksi öljy käy ttöiseksi myönnett i in 10 000 mk 
(27.8.2462 §). 

Vanhusten asuintalot. Huoltolautakunnan laitoshuol-
tojaosto päätti 24.5., että erään vanhusten asuintalon 
asukkaan omaisuus otetaan huoltoapulain 35 §:n 2 
momentin perusteella lautakunnan hoitoon ja hänen 
vanhusten asuintalossa oleva huoneensa luovutetaan 
toisten asunnontarvitsijoiden käyttöön, tämä henkilö 
oli huoltoapulain 18 § :n perusteella hoidettavana Myl-
lypuron sairaskodissa ja oli lääkärin lausunnon mukaan 
koko loppuikänsä laitoshoidon tarpeessa. Asianomai-
nen henkilö valitt i tästä laitoshuoltojaoston päätökses-
tä lääninhallitukselle, jolle annetussa selityksessä huol-
tolautakunta totesi valittajan olevan vuodepotilaan, jo-
ka kerran päivässä autetaan r rul latuol i in. Lääninhalli-
tuksen pyydettyä huoltolautakunnalta selvitystä siitä, 
millainen vuokrasuhde kaupungilla on vanhusten asuin-
talojen asukkaiden kanssa, tämä totesi, ettei sen mie-
lestä kysymyksessä ole vuokrasuhde, vaan huoltosuhde 
huoltolautakunnan ja vanhustentalojen asukkaiden vä-
lillä. Pyydetyssä lausunnossaan kaupunginkanslian 
lainopillinen osasto myöskin katsoi kysymyksessä ole-
van huoltosuhteen (17.12.3847 §, 27.12. 3938 §). 

Pasilan vanhusten asuintaloon päätettiin hankkia sisäi-
nen puhelinjärjestelmä. Huonepuhelinlaitteiden ja jää-
kaappien hankkimista varten myönnett i in huoltolauta-
kunnalle 122 850 mk v:n 1970 talousarvion ti l i l tä 
(25.6.2111 §. 12.11. 3409 §). 

Kaupunginhallitus päätti, antaa asuntohallitukselle 
Kontulan vanhusten asuintalon osalta sitoumuksen sii-
tä, että kaupunki sitoutuu huolehtimaan hanketta var-
ten myönnettävien omien varojen ja ensisijaisten luot-
tojen lisäksi myös niistä rakennusaikaisista ja ensisijai-
sista luotoista, joi ta ko. hanketta varten mahdollisesti 
saadaan raha-ja vakuutuslaitoksilta (28.1. 1778 §). 

Yleisten töiden lautakunta oikeutett i in allekirjoitta-
maan Kontulan vanhustenhuollon keskuksen asuinta-
lon pääurakkaa koskeva, 8.11. tekemäänsä päätökseen 
perustuva urakkasopimus (19.11. 3483 §). 

Vanhusten asuintalon suunnittelemisesta ja rakentami-
sesta Tapaninvainion k o r t t n n:o 39049 tonti l le n:o 2 
päätettiin luopua (17.9. 2746 §). 

Vahingonteot. Yleisjaosto merkitsi kertomusvuonna 
tiedoksi sairas-ja vanhainkodeissa sekä vanhusten asuin-
taloissa sattuneet lukuisat murrot ja ilkivallan teot. 
Useissa tapauksissa lainopillista osastoa kehotettiin 
ryhtymään toimenpiteisiin kaupungin edun valvomi-
seksi (yjsto 3.1. 5040 §, 24.1. 5173 §, 21.2. 5349 §, 
14.3. 5476 §, 2.5. 5764 §, 16.5. 5839 §, 31.10. 6622 
§, 19.12. 6907 §). 

Vanhusten virkistystoiminta. Sipoon kunnanhallitus 
nimesi kaupunginhallituksen pyynnöstä edustajansa 
työryhmään, jonka tehtävä on selvittää Talosaaren 
alueen käyttömahdollisuuksia vanhusten virkistystoi-
mintaan (21.5. 1698 §,25.6. 2118 §). 

Vanhusten Viikko. Huoltovirasto, terveydenhoitovi-
rasto sekä urheilu-ja ulkoiluvirasto oikeutett i in yhdes-
sä osallistumaan 7.—14.10. järjestettävään Vanhusten 
Vi ikon näyttelyyn, edellinen kaupungin vanhusten-
huoltoa esittelevällä osastolla käyttäen enint. 10 200 
mk kustannusten suorittamiseen ja jälkimmäiset ra-
vitsemusta ja li ikuntaa esittelevällä osastolla käyttäen 
enint. 4 000 mk. Samalla kaupunginhallitus kehotti ra-
kennusvirastoa nimeämään näyttelysuunitteluun pe-
rehtyneen sisustusarkkitehdin osallistumaan näyttelyn 
valmisteluun virkatehtävänään (6.8. 2245 §, 20.8. 
2395 §). 

Vanhainsuojelun keskusliitolle myönnett i in 9 000 mk 
kaupunignteatterissa 7.10. Vanhusten Päivän pääjuh-
lan yhteydessä järjestetyn teatterinäytöksen aiheutta-
mien kustannusten suorittamiseksi (4.6. 1844 §). 

Kuolinpesien omaisuus. Kaupunginhallitus kehotti 
huoltolautakuntaa noudattamaan seuraavia ohjeita 
tehdessään kaupunginhallitukselle esityksiä valtioneu-
voston toimesta perintökaaren 5 luvun 2 §:n nojalla 
kaupungille luovutettujen ja vastaisuudessa luovutetta-
vien kuolinpesien varojen käyttämisestä niissä tapauk-
sissa, joissa valtioneuvosto on hyväksynyt varojen 
käyttötarkoitukseksi yksityisten järjestöjen ylläpitämi-
en vanhainkotien avustamisen: 
— varat jaetaan yksityisten järjestöjen ylläpitämissä 
vanhainkodeissa jakoa edeltäneenä vuonna hoidettavi-
na olleiden helsinkiläisten henkilöiden hoitopäiväluvun 
mukaisesti, mutta erityisestä syystä voidaan kuitenkin 
myöntää avustusta myös jakovuonna toimintansa 
aloittaville vanhainkodeille, sekä erityisten syiden ta-
kia voidaan myöntää myös lisäavustusta 
— varat jaetaan yleensä vuosittain niiden yksityisten 
järjestöjen kesken, joi l le myönnetään ao. vuonna avus-
tusta ko. vuoden talousarvioon merkitystä vanhainko-
tien tukemismäärärahasta; mikäli kuolinpesistä kerty-
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neitä varoja on niin vähän, että helsinkiläisten henki-
löiden kutakin hoitopäivää kohti tuleva avustus olisi 
vähemmän kuin 0.10 mk/hoi topv, siirtyy määräraho-
jen jako seuraavaan vuoteen 
— anomusmenettelyssä, anomuksia käsiteltäessä ja 
avustusmäärärahojen jakoesityksiä tehtäessä noudate-
taan muuten soveltuvin osin kaupunginhallituksen vah-
vistamia, yhteisöille myönnettävien avustusten käsitte-
lyä, maksamista ja valvontaa koskevia ohjeita (15.1. 
209 §). 
Kertomusvuonna kaupunginhallitus oikeutt i huolto-
lautakunnan jakamaan em. varoista vanhainkotien 
avustuksina yht . 430 784 mk lautakunnan esittämille 
järjestöille (5.11. 3326 §). 

Valtioneuvostolle päätettiin tehdä esitys eräiden kuo-
linpesien luovuttamisesta kaupungille perintökaaren 5 
luvun 2 §:n nojalla käytettäväksi yksityisten järjestö-
jen ylläpitämille vanhainkodeille annettavina avustuk-
sina (19.3. 984 §, 14.5. 1615 §, 18.6. 2025 §, 20.8. 
2392 §, 10.9. 2673 §, 22.10. 3149 §, 26.11. 3589 §). 

Kaupunginkanslian lainopillista osastoa kehotetti in yh-
teistoiminnassa huoltoviraston kanssa huolehtimaan 
eräiden kuolinpesien selvityksestä. Kuolinpesien varat, 
joista on pidettävä erillistä t i l iä, määrättiin rahatoimis-
ton käytettäväksi em. vanhainkotien avustamiseen 
(12.3. 853 §, 24.9. 2811 §, 22.10. 3111 §, 19.11. 
3463 §,27.12. 3883 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi oikeusneuvosmies Henrik 
Boehmin suorittaman rak.mest. Mathias Uddin ja hä-
nen leskensä Agnes Uddin kuolinpesien selvityksen ya 
osituksen sekä oikeutt i Boehmin luovuttamaan hallus-
saan olevista ylijäämävaroista puolet Agnes Uddin hau-
dan hoitoon (5.2. 465 §, ks. myös Marian sairaala s. 
11). 

Tervalammen työlaitos. Kaupunginhallitus hyväksyi 
puolestaan luonnospiirustuksiin pohjautuvan työlai-
toksen asuinrakennuksen perustamissuunnitelman ja 
lähetti sen työlaitoksen muutossuunnitelmana sosiaa-
lihallituksen hyväksyttäväksi. Henkilökunnan asuinra-
kennuksen 3.8. päivätyt pääpiirustukset hyväksytti in 
siten, että asemapiirroksessa purettavaksi merkittyä 
työpajaa ei pureta, mutta sensijaan saatiin purkaa 
suunnitellun asuinrakennuksen rakennuspaikalla sijait-
seva huollettavien entinen asuinrakennus eli hoidokki-
rakennus n:o 4 (22.10. 3145 §, 19.11. 3506 §). 

Kaupunginhallitus päätti antaa Länsi-Suomen vesioi-
keudelle maanvilj. Sulo ja Selma Lindroosin työlaitok-
sen ojitustoimenpiteitä koskevan virka-apuhakemuk-
sen johdosta lainopillisen osaston lausunnon mukaisen 
selityksen: ja esittää, että kanne hylättäisiin (15.10. 
3072 §,22.10. 3146 §). 

Avustukset. Suomen Pelastusarmeijan säätiölle suori-
tett i in myönnettynä avustuksena korkojen maksuun 
yht. .10 724 mk ja Kuntokallio-Säätiölle talousarvioon 
merki t ty avustus 55 000 mk (yjsto 14.2. 5262 §, 24.9. 
2807 §). 

Helsingin Vanhainsuojeluyhdistys anoi avustusta van-
husten askartelutoiminnasta v. 1972 yhdistykselle ai-
heutuneen tappion peittämiseksi tai vaihtoehtoisesti 
halpakorkoista lainaa samaan tarkoitukseen. Yleisjaos-
to päätti, ettei anomus antanut aihetta muihin toimen-
piteisiin kuin että huoltovirastoa kehotetti in selvittä-
mään mahdollisuudet anomuksessa tarkoitetun yhteis-
työn kehittämiseen yhdistyksen ja kaupungin välillä 
(yjsto 21.2. 5347 §). 

Lastensuojelutoimi 

Lastensuojeiuvirasto. Varat. Louhi Vall in erottua las-
tenvalvojan virasta (Y 32) val i t t i in virkaan apul.lasten-
valvoja, varat. Vesa Virtanen. Virtaselle myönnett i in 
ero apulaislastenvalvojan virasta 1.8. lukien (15.1. 208 
§,25.6. 2112 §, yjsto 1.8. 6216, 6217 §). 

Fil.maist. Kaarlo Helasvuon erottua 1.1.1974 lukien 
nuorisonhuoltajan virasta (Y 32) vali t t i in virkaan kas-
vat.tiet.kand. Jyrki Ritamo (16.4. 1326 §, 29.11. 
3663 §, 10.12. 3759 §). 

Lastensuojelulautakunta ja ao. johtokunnat oikeutet-
t i in ottamaan 47 perustettuun virkaan niitä haettavak-
si julistamatta vastaavia tehtäviä hoitaneet, lautakun-
nan esityksessä mainitut, tilapäiset viranhaltijat 1.1. lu-
kien (22.1. 306 §). 

Elatusaputoimiston pienoistietokoneenkäyttäjien vir-
kajärjestelyjen vuoksi saatiin toimistoon palkata ajaksi 
1.7.—31.12. yksi ts. toimistonhoitaja ja kolme ts. ko-
nekirjaajaa palkkalautakunna puoltamin palkkaehdoin 
ehdolla, että toimiston yksi tp. tstoapulaisen virka 
(9. pl.) ja kolme tstoapulaisen virkaa (8. pl.) jätetään 
täyttämättä virkojen haltijoiden siirtyessä vastaaviin 
työsuhteisiin toimiin (11.6. 1965 §). 

Lastensuojelulautakunnan ja kaupunginkanslian lain-
opillisen osaston haastemiestehtäviä suorittavien vahti-
mestareiden tiedoksiantopalkkioiden tarkistamista 
koskeva virkaehtosopimus merki t t i in tiedoksi (25.6. 
2129 §). 

Lastensuojelu viraston johtavan huototarkastajan vaa-
lia koskevasta päätöksestä valitett i in kaupunginhalli-
tukselle ja tämän hylättyä valituksen edelleen läänin-
hallitukselle. Saatuaan pyytämänsä selityksen kaupun-
ginhallitukselta ja vielä eräitä lisäselvityksiä lastensuo-
jeluvirastolta lääninhallitus hylkäsi valituksen (5.3. 
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807 § ,7 .5 . 1547 §, 29.10. 3215 §). 

Kaupunginhallitus päätti esittää lääkintöhallitukselle, 
että lastensuojeluviraston sosiaalilääkärin toimisto hy-
väksyttäisiin lääkäreiden erikoistumispaikaksi lasten-
psykiatrian alalla ja sosiaalilääkäri Sirkka Syvänne vas-
taavaksi kouluttajaksi (26.11. 3586 §). 

Suomen Kaupunki l i i ton ilmoitus sosiaali- ja terveys-
ministeriölle tehdystä esityksestä korvauksen perimi-
seksi kaupungin lastenhuoltolaitoksissa olevien nuor-
ten ansiotulosta merki t t i in tiedoksi (26.3. 1062§,v :n 
1972 kert. s. 184). 

Työnohjauksen järjestämiseen lastensuojeluvirastossa 
syyskaudella 1973 myönnett i in 4 400 mk (yjsto 7.11. 
6662 §). 

Lastensuojelulautakunta oikeutett i in käyttämään ker-
tomusvuoden talousarvioon lastensuojelurakennusten 
suunnittelua ja rakentamista varten merkit tyä määrä-
rahaa (yjsto 7.2. 5257 §). 

Lastensuojelutoimen toimintakertomusta 1971 ja Hel-
singin kaupungin tilastollisen vuosikirjan ruotsinkielis-
tä eripainosta varten myönnett i in lautakunnalle enint. 
500 mk (yjsto 24.1. 5172 §). 

Työpaikan ihmissuhteet -seminaarin ja Lähi kasvattaja-
seminaarin järjestämiseen myönnett i in enint. 5 400 
mk (18.6.2021 §). 

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian lainopil-
lista osastoa yhteistoiminnassa rahatoimiston ja lasten-
suojeluviraston kanssa ryhtymään toimenpiteisiin tapa-
turmavakuutuksen ulottamiseksi käsittämään kaikki 
lastensuojelulautakunnan huostassa olevat lapset sa-
moin kuin vajaamielisten päivähuoltoloiden hoidokit 
(24.9.2837 §). 

Lastensuojeluvirasto oikeutett i in korvauksetta järjes-
tämään tiedotusseminaari Valkoisessa salissa lastensuo-
jelulautakunnan jäsenille, julkisen sanan edustajille ja 
lastensuojeluviraston johtaville työnteki jöi l le (yjsto 
31.1. 5187 §). 

Lastensuojelulautakunnalle myönnett i in 6 360 mk lau-
takunnan huostassa olevien enintään 12 lapsen ja kol-
men hoitajan Tanskan vierailua varten ja vastaavanlai-
sen tanskalaislasten Suomen vierailun toteuttamista 
varten (25.6. 2130 §). 

Perhehoito. Lastensuojelulautakunta oikeutett i in käyt-
tämään lasten perhesijoitustoiminnan tehostamiskamp-
panjan toteuttamista varten v. 1972 myönnetystä mää-
rärahasta käyttämättä jäänyt osa 9 680 mk samaan tar-
koitukseen v. 1973 (12.3. 913 §). 

Lastensuojelulautakunnan selvitykset perhesijoitustoi-
minnan tehostamiskampanjan toteuttamisesta v:ltä 
1972-1973 merkit t i in tiedoksi (21.5. 1694 §, 17.12. 
3838 §). 

Perhesijoitustoiminnan hoitomaksujen korottamista 
varten myönnett i in 300 000 mk (28.5. 1801 §). 

Sijaisvanhemmille tarkoitettujen tiedotus- ja neuvotte-
lutilaisuuksien järjestämistä varten myönnett i in kerto-
musvuonna yht. 28 528 mk (29.1. 342 §, 22.10. 3148 
§). 

Lastensuojeluvirasto oikeutett i in jatkamaan sijaisvan-
hemmille tarkoitetun Me Yhdessä -lehden julkaisemis-
ta kertomusvuonna. Tarkoitukseen myönnett i in 3 300 
mk (yjsto 13.6. 5950 §). 

Sofianlehdon vastaanottokotiin saatiin edelleen ajaksi 
1.7.—31.12. palkata seuraavat viran- ja toimenhalti jat: 
tp.johtava hoitaja (Y 16), kaksi tp. ohjaajaa (Y 15), 
kaksi tp. vastaavaa hoitajaa (Y 14), 14 tp. vajaamielis-
hoitajaa (Y 13) sekä 10 ts. hoitoapulaista (Y 5 - 7 ) 
(25.6. 2114 §). 

Lääkintöhallitukselle päätettiin esittää, että yleisanes-
tesiassa annettavaa hammashoitoa saataisiin antaa edel-
leen vastaanottokodin hammashoitolassa huomioon 
ottamalla lääkintöhallituksen antamat ohjeet anestesia-
toiminnan järjestelystä (1.10. 2923 §). 

Kaupunginhallitus hyväksyi vastaanottokodin B-ra-
kennuksen muutostyöpiirustukset (10.1. 1973) ja lä-
hett i ne sosiaalihallituksen vahvistettaviksi pyynnöin, 
että sosiaalihallitus hyväksyttyään suunnitelman myön-
täisi vajaamielisosastojen perustamiskustannuksiin va-
jaamielislain mukaisen valtionavun. Lastensuojelu lau-
takuntaa kehotetti in sisällyttämään Sofianlehdon vas-
taanottokodin osastot n:ot 2 - 5 lautakunnan laaditta-
vana olevaan suunnitelmaan kaupungin vajaamielisten 
keskuslaitostoiminnan aloittamisesta (9.4. 1192 §). 

Vastaanottokoti Lemmi/ään päätettiin hankkia Ford 
Transit 100 Van merkkinen pienoisbussi sekä valtio-
neuvostolta anoa autoveron takaisin palauttamista tä-
män auton osalta (yjsto 27.6.6035 §, 31.10. 6619 §). 

Naulakallion vastaanottokodin huonetilojen käyttötar-
koitusmuutoksen hyväksymistä koskeva sosiaalihalli-
tuksen kirje merki t t i in tiedoksi (2.1. 56 §). 

Kallion nuorisokoti ks. A-klinikkasäätiö s. 

Taival lahden nuorisokoti. Sosiaalihallitus hyväksyi las-
tensuojelulautakunnan esittämät järjestelyt Kuusaan 
keskuslaitoksesta poistettujen helsinkiläisten vajaamie-
listen väliaikaiseksi sijoittamiseksi. Taivallahden nuori-

91 



2. K aupunginhallitus 

sokotiin saatiin palkata yksi ts. laitosapulainen puoli-
päivätyöhön ja yksi ts. pesuapulainen väliaikaisesti, 
kunnes Sofianlehdon vastaanottokodin leikki-ikäisten 
lasten osaston hoidettavat ovat vastaanottokodin va-
jaamielisosastojen muutostöiden valmistuttua siirty-
neet takaisin, kuitenkin kauintaan v:n 1973 loppuun 
asti (28.5. 1804 §,6.8. 2250 §). 

Laajasalon nuorisokoti päätettiin muuttaa toistaiseksi 
vajaamielisten hoito- ja asuinpaikaksi. Kaupunginhalli-
tus päätti pyytää asialle sosiaalihallituksen hyväksymi-
sen sekä kehotti lastensuojelulautakuntaa selvittämään 
mahdollisuudet liittää laitos suunniteltuun kaupungin 
vajaamielisten keskuslaitokseen (5.2. 464 §). 

Nuorten työkodin toiminnasta annettiin kaupungin-
hallitukselle sen pyytämä selvitys (15.1. 211 §, 2.5. 
1477 §). 

Oy International Business Machines Ab:n työkodil le 
lahjoittama sähkökirjoituskone otett i in kiitollisuudella 
vastaan (29.1.387 §). 

Hoitokoti Teinilän paikkaluvun muuttuminen entisel-
leen merki t t i in tiedoksi (24.4. 1413 §). 

Oppilaskoti Toivolan alueella ol lut pajarakennus puret-
t i in sen osien tallettamiseksi hirsirakennusten restau-
rointeja varten, myös alueella olleet perunakellari ja 
viemäriveden puhdistamo puretti in (4.6. 1852§,y js to 
6.6. 5933 §). 

Oppilaskodin ti loja luovutett i in Pakilan Naisvoimisteli-
jat ry:n ja Kiekko-Kerho ry:n käyttöön, yksi kahden 
hengen huone luovutett i in tarvittaessa Suomen Kirkon 
Sisälähetysseuran Kasvattajaopiston harjoittelijoiden 
asunnoksi ja Suojarinteen keskuslaitoksen 30 oppilasta 
sai yöpyä kevätretkellään oppilaskodin tiloissa (19.3. 
979 §, yjsto 31.1. 5216 §, 23.5. 5875 §, 24.10. 6585 
§). 

Malmin lastenkodin entisten huonetilojen vuokrasopi-
muksia päätettiin jatkaa edelleen (yjsto 10.1. 5081 §, 
31.1. 5215 §, 1.8. 6214 §, 19.9. 6406 §). 

Nukarin lastenkoti. Perustettavan vajaamielisten osas-
ton muutetut piirustukset lähetettiin sosiaalihallituk-
sen vahvistettaviksi pyynnöin,että sosiaalihallitus hy-
väksyisi osaston perustamissuunnitelman ja myöntäisi 
perustamiskustannuksiin vajaamielislain mukaisen val-
tionavun. Lastensuojelulautakunnalle myönnett i in yht. 
142 661 mk osaston perustamisesta ja aikana 1.7.— 
31.12. tapahtuneesta toiminnasta aiheutuneita menoja 
varten. Osastolle palkatt i in täksi ajaksi tp. apulaisjoh-
taja (19. pl.), kolme tp. ohjaajaa (15. pl.) sekä ts. keit-
täjä-laitosapulainen ja ts. laitosapulainen (25.6. 2044 

Päivähuoltola Tyynelän ja Päivähuoltola Vantaalan 
lakkautettujen hoitajan virkojen haltijat, joilla oli va-
jaamielishoitajan tai vastaava koulutus saatiin siirtää 
perustettuihin vajaamielishoitajan virkoihin (29.11. 
3624 §). 

Oy International Business Machines Ab:n Tyynelää 
varten lahjoittama sähkökirjoituskone otett i in kiitolli-
suudella vastaan (28.5. 1802 §). 

Sosiaalihallitus hyväksyi Päivähuoltola Vantaalan pans-
sariverkkoaidan rakentamissuunnitelman ja kustannus-
arvion ja myönsi sen rakentamista varten valtionavun 
(22.10. 3143 §, 29.10. 3214 §, yjsto 9.7. 6117 §). 

Vaihetyökeskuksen vakinaiseen johtajan virkaan otet-
t i in sitä haettavaksi julistamatta vastaavia tehtäviä hoi-
tanut sosion. Pauli Reivala 1.1.1974 lukien (3.9. 2567 

Solakallion erityiskoulu. Yleisjaosto teki kertomus-
vuonna päätöksiä, jotka koskivat Jyväskylän Yliopis-
tosta kouluun tulleen kymmenen opetusharjoittelijan 
ruokailua koulussa sekä koulun tilojen luovuttamista 
ja vuokraamista seurakunnalle, eräille yhdistyksille ym. 
(yjsto 28.2. 5399 §, 11.4. 5666 §, 15.8. 6251 §,3.12. 
6807 §). 

Oulunkylän erityislastenkotiin saatiin palkata tp. joh-
taja (Y 24) ajaksi 1.7.-31.12. (25.6. 2114 §). 

Koskelan nuorisokodin toiminnan aloittamista ja aika-
na 19.2.—31.12. tapahtunutta ylläpitoa varten myön-
netti in 102 645 mk (12.3. 911 §). 

Po h jo is-Haagan nuorisokodin toiminnan aloittamiseksi 
ja ylläpitämiseksi aikana 1.4.-31.12. myönnett i in v:n 
1971 ja 1972 talousarvion tileiltä yht. 186 400 mk ir-
taimiston perushankintoja, käyttömenoja ja seuraavan 
henkilökunnan palkkaamista varten: tp. johtaja (21. 
pl.), kolme tp. ohjaajaa (13. t. 14. pl.), tp. keittäjä (8. 
pl.), sekä ts. laitosapulainen (6. pl.) (12.2. 568 §). 

Sosiaalihallituksen ilmoitus nuorisokodin pääpiirustus-
ten ja hoitopaikkaluvun vahvistamisesta merkit t i in tie-
doksi (19.3. 980 §). 

Mellunmäen vajaamielisten päivähuoltolalle myön-
netti in yht. 255 500 mk irtaimiston perushankintoja, 
kertomusvuoden käyttömenoja ja seuraavan henkilö-
kunnan palkkaamista varten: ajaksi 11.6.—31.12. tp. 
johtaja (enint. Y 23) sekä ajaksi 1.8.-31.12. tp. eri-
tyisopettaja (Y 23), kolme tp. ohjaajaa (Y 15), kaksi 
tp. vajaamielishoitajaa (Y 13), tp. keittäjä (Y 8), puoli-
päivätoiminen tp. puheterapeutti (Y 22) ja puolipäivä-
toiminen tp. lääkintävoimistelija (Y 15) sekä neljä ts. 
hoitoapulaista, ts. laitosapulainen ja puolipäivätoimi-
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nen ts. laitosapulainen (11.6. 1966 §). 

Kaupunginhall itus hyväksyi omasta puolestaan päivä-
huoltolan 10.4.1972 päivätyt pääpiirustukset. Sosiaali-
hallituksen i lmoitukset perustamissuunnitelman vah-
vistamisesta, perustamiskustannusarvion hyväksymises-
tä ja pääpiirustusten vahvistamisesta merki t t i in tiedok-
si (16.4. 1325 §, 28.5. 1805 § , 6.8. 2251 §, 12.11. 
3411 §). 

Pasilan kehitysvammaisten päivähuoltola. Kaupungin-
hallitus hyväksyi lastensuojelulautakunnan esittämän 
huonetilaohjelman jatkosuunnittelun pohjaksi sekä ke-
hot t i asuntotuotantotoimikuntaa varaamaan Pasilan 
kort t :n n:o 17005 tont i l le n:o 1 perustettavan Kiin-
teistö Oy Pakkamestarinkatu 2:n rakennuksen pohja-
kerroksesta em. huonetilaohjelman mukaiset ti lat 
(17.9.2747 §). 

Lastensuojelutoimen alainen väliaikainen vajaamielis-
ten t eskuslaitos. Valtuuston oikeutettua lastensuoje-
lulautakunnan perustamaan väliaikaisen vajaamielisten 
keskuslaitoksen, johon kuuluu Sofianlehdon vastaan-
ot tokodin eräitä osastoja, sekä lisäksi eräitä lastenko-
teja, päivähuoltoloita ym. Suunnitelma lähetetti in so-
siaalihallituksen vahvistettavaksi, joka totesi myöntä-
neensä v. 1966 perustamisluvan Helsingin vajaamielis-
keskuslaitokselle ja katsoi, ettei ol lut tarkoituksenmu-
kaista muodostaa väliaikaista vajaamielislaitosta toi-
minnassa olevista laitosyksiköistä, vaan keskuslaitok-
sen to iminta voitaisiin aloittaa eräissä niistä väliaikaisin 
järjestelyin. Kaupunginhallitus lähetti lastensuojelulau-
takunnan tarkistaman, Helsingin kaupungin vajaamie-
listen keskuslaitostoiminnan aloittamista koskevan 
suunnitelman selvityksineen sosiaalihallitukselle esittä-
en, että valtuuston 15.11.1972 sekä 4.4. ja 20.6.1973 
tekemissä päätöksissä tarkoitetuissa vajaamielislaitok-
sissa ja -osastoissa aloitettaisiin ko. keskuslaitoksen 
toiminta väliaikaisjärjestelyin (5.2. 463 §, 25.6. 2115 

Vajaamielisten avohuollon valtionapu. Korkein hallin-
to-oikeus päätti kumota sosiaalihallituksen vajaamie-
listen avohuollon v:n 1970 valtionapua koskevan pää-
töksen sen valituksen alaiselta osalta. Kaupunki oli 
hakenut muutosta po. päätökseen hal l into- ja huoneis-
tomenojen osalta (2.1. 61 §, 21.5. 1704 §). 

Vahingonkorvaukset. Yleisjaosto merkitsi tiedoksi las-
tensuojelulautakunnan alaisissa laitoksissa kertomus-
vuonna tapahtuneet varkaudet ja vahingonteot, oikeut-
t i eräissä tapauksissa lautakunnan korvaamaan hoidok-
kien aiheuttamat vahingot ja kehotti joissain tapauksis-
sa kaupunginkanslian lainopillista osastoa valvomaan 
asiassa kaupungin etua (yjsto31.1. 5217 §, 14.2. 5299 
§, 28.2. 5400 §, 20.6. 6011 §, 27.6. 6038 §, 18.7. 
6150 §, 29.8. 6302 §, 19.9. 6405 §, 12.12. 6856 §, 

19.12. 6908 §). 

Rinnekoti-Säätiölle suoritetti in kaupungin rahoitus-
osuutena Rinnekodin laajentamisesta aiheutuviin kus-
tannuksiin kaupungin saamien 253 hoitopaikan osalta 
yht. 53 011 mk (1.10. 2870 §). 

Kärkullan vajaamielislaitoksen perustamiskustannuk-
siin suoritetti in kaupungin rahoitusosuutena Kärkulla 
Centralanstalt Kommunalförbund -nimiselle kunta l i i -
tolle 45 000 mk (19.2. 655 §). 

Arkadian nuorisoklinikka. Kaupunginhallitus antoi 
Mannerheimin Lastensuojeluliitolle lausunnon nuoriso-
klinikan johtosääntöluonnoksesta (5.11. 3328 §). 

A-klinikkasäätiö esitti viikonloppupäivystyksen aloit-
tamista Helsingin A-klinikalla ja nuorisoasemalla. Kau-
punginhallitus hylkäsi esityksen, mutta i lmoi t t i kuiten-
kin säätiölle, että viikonloppupäivystyksen aloittami-
nen kokei luluonteisest i voidaan ottaa myöhemmin 
harkittavaksi, mikäl i säätiö toimittaa kaupungille em. 
toimintapisteiden asiakkaiden keskuudessa suoritet-
tuun mielipidetietusteluun pohjautuvan selvityksen 
päivystyksen tarpeellisuudesta sekä yksityiskohtaisen 
esityksen sen eri toteuttamismahdollisuuksista (2.4. 
1151 §). 

Hylättyään lastensuojelulautakunnan esityksen päivä-
tukitoiminnan aloittamisesta Kallion nuorisokodin 
huonetiloissa Wallininkatu 4:ssä kaupunginhallitus 
päätti luovuttaa kiinteistön päärakennuksen huonetilat 
A-klinikkasäätiön Helsingin nuorisoaseman käyttöön 
ajaksi 1.1.-31.12.1974 vuokran ollessa 1 800 mk/kk 
ehdolla, että lastensuojeluvirasto voi käyttää huoneti-
loja omiin tarpeisiinsa esittämällään tavalla (25.6. 
2119 §,3.9. 2569 §, 10.12. 3756 §). 

Hoitopedagogisen Rudolf Steiner -koulun kannatusyh-
distys anoi avustusta koulun oppilaina olevien helsinki-
läisten kehitysvammaisten lasten kesäsiirtolan järjestä-
mistä varten. Yleisjaosto eväsi anomuksen, mutta ke-
hott i lastensuojeluvirastoa selvittämään, olisiko helsin-
kiläisiä lapsia sijoitettava yhdistyksen kesäsiirtolaan 
käyttäen vajaamielisten huoltoon merki t ty jä, viraston 
käytettävissä olevia määrärahoja (yjsto 13.6. 5972 §). 

»Ihminen puhtaaksi - aineet pois» kampanjan v:n 1972 
jälkipuoliskon välttämättömien kustannusten korvaa-
mista varten* myönnett i in lastensuojelulautakunnalle 
enint. 12 000 mk (2.1. 58 §). 

Edelleen lautakunnalle myönnett i in 64 560 mk käy-
tettäväksi Helsingin nuorisotyötoimikunnan ja peruste-
tun Ihminen puhtaaksi - päihteet pois ry:n järjestämän 
huumausainehuollon ennalta ehkäisevän työn toteutta-
miseen v. 1973 (16.4. 1329 §). 
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Lasten päivähoito 
(Lastentarhat) 

Lasten päivähoidon uudistaminen. Lasten päivähoito-
komitean esitettyä mietintönsä kaupunginvaltuustolle 
kaupunginhallitus päätti kehottaa lasten päivähoitolau-
takuntaa laatimaan ehdotuksensa lasten päivähoito-oh-
jesäännöksi sekä päivähoitotoimen organisaatioksi vir-
ka- ym. henkilökuntajärjestelyineen siten, että mietin-
nössä esitetyt näkökohdat otetaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon. Lautakuntaa kehotetti in myös te-
kemään aikanaan esitykset kaupunginhallitukselle niis-
tä puol¡päiväosastojen muuttamisista kokopäiväosas-
toiksi ja lain edellyttämistä nykyisten päiväkotiosasto-
jen hoitopaikkalukujen alentamista, jotka vaikuttavat 
valtuuston aikoinaan hyväksymiin hoitopaikkalukui-
hin ja ottaen huomioon, että osastot voidaan sosiaali-
hallituksen luvan mukaan toistaiseksi säilyttää nykyi-
sellään. Edelleen lautakuntaa kehotetti in yhteistyössä 
t i lastotoimiston, tietokeskuksen sekä kaupunginkansli-
an talous-ja suunnitteluosaston kanssa laatimaan suun-
nitelma väestöennusteiden pohjalta määriteltävän päi-
vähoitotarpeen tutkimisesta. Sairaan lapsen päivähoi-
don erityisongelmien selvittämistä varten päätettiin 
asettaa työryhmä (ks. Komiteat ja toimikunnat) (24.9. 
2811 §). 

Viranhaltijat. Puistoleikkitoiminnan tarkastajan vir-
kaan (24. pl.) val i t t i in vastaava leikinohjaaja, luonnont. 
kand. Martta Schataloff (21.5. 1697 §). Tarkast. Siiri 
Vall i l le myönnett i in ero lastentarhain tarkastajan vi-
rasta 1.12. lukien (3.9. 2 5 7 0 § ) . T p . lastentarhanopet-
tajan (18. pl.) sijasta saatiin palkata samaan palkka-
luokkaan kuuluva tp. lastentarhanjohtaja (12.2. 570 §). 

Lasten päivähoitotoimistoon, päiväkoteihin ja leikki-
kenttätoimintaan saatiin ottaa 1.1.1974 lukien perus-
tettuihin yhdeksään virkaan niitä haettavaksi julista-
matta vastaavia tehtäviä hoitaneet, lasten päivähoito-
lautakunnan esittämät tilapäiset viranhaltijat (26.11. 
3583 §). 

Kaupunginhallitus merkitsi yksityisten päivähoitolai-
tosten asemaa tutkineen työryhmän mietinnön tiedok-
si ja oikeutt i palkkaamaan lastentarhaintoimistoon 
kaksi ts. tutkimussiheeriä (enint. 24. pl.) ja yhden ts. 
toimistoapulaisen (10. pl.) yksityisen päivähoitotoi-
minnan laitoskohtaista selvitystyötä varten. Palkkauk-
sen suorittamista varten sekä työryhmän esittämiä 
muita toimintoja varten myönnett i in 57 000 mk (19.3. 
981 §). 

Lautakunnalle myönnett i in yht. 135 0 9 8 m k t p . toi-
minnallisen suunnittelijan (24. pl.) palkkaamiseksi 
ajaksi 1.7.—31.12. sekä seuraavan työsuhteisen lisähen-
kilökunnan palkkaamiseksi ajaksi 1.4.—31.12. lasten-
tarhain toimistoon: kuusi perhepäivähoidon ohjaajaa 

(enint. 18. pl.), kanslisti (enint. 13. pl.), toimistoapu-
lainen (enint. 10. pl.) sekä kolme toimistoapulaista 
(enint. 9. pl.) (2.4. 1150 §, 18.6. 2027 §). Lisäksi 
myönnett i in 11 680 mk tp. kanslistin (Y 11) ja tp. toi-
mistoapulaisen (Y 10) palkkaamiseksi lasten päivä-
huoltotoimistoon ajaksi 1.9.-31.12. (10.9. 2671 §, 
17.9. 2749 §). 

Lasten päivähoitolaitoksiin saatiin palkata niiden joh-
tajien osastotyöstä vapauttamista varten ajaksi 20.8.— 
31.12. kaksi tp. lastentarhanopettajaa enintään C 21 
pl:n mukaisin palkkaeduin. Tarkoitukseen myönnet-
t i in 7 840 mk (6.8. 2246 §). 

Ylityökorvausten maksamista varten lautakunnalle 
myönnett i in 16 000 mk (17.12. 3793 §). 

Päivähoitolaitoksissa palkattomina harjoitteli joina ol-
leet lastentarhaseminaari Ebeneserin oppilaat vapau-
tett i in ruokamaksuista siltä ajalta, jona he osallistuvat 
ruokailuun tehtävänään ohjata ja valvoa lasten ateri-
ointia (17.12. 3843 §). 

Kahdelle perhepäivähoidon johtavalle ohjaajalle sekä 
seitsemälle ohjaajalle myönnett i in haltijakohtainen vir-
kamieslippu (y jsto21.2. 5350 §, 19.9. 6408 §). 

Esi koulu kokeilun jatkaminen. Valtuuston tehtyä esi-
koulukokeilun jatkamista koskevan päätöksensä kau-
punginhallitus oikeutt i päivähoitolautakunnan käytet-
tävissään olleiden määrärahojen puitteissa toistaiseksi 
käyttämään Väinölä ja Kotivara -nimisiä koululasten 
päiväkoteja henkilökuntineen erityisohjauksen ja hoi-
don antamiseen valtuuston päätöksessä tarkoitetuil le 
oppivelvollisuusikäisille lapsille. Sosiaalihallituksen il-
moitus po. esikoulukokeilun jatkamisen hyväksymises-
tä merki t t i in tiedoksi (24.9. 2811 §, 12.11. 3408 §). 

Hoitomaksut. Sosiaalihallitus hyväksyi esityksen lasten 
päiväkodeissa perittävistä maksuista. Huoltaji lta kan-
nettavat hoitomaksut peritään 31.5. saakka saman suu-
ruisina kuin ne olivat lasten päivähoidosta annetun lain 
voimaantullessa ja tämän jälkeen siirrytään sosiaalihal-
lituksen yleiskirjeessä n:o B 9/1973/lv tarkoitettuun 
porrastettuun hoitomaksujärjestelmään (7.5. 1549 §, 
4.6. 1878 §). 

Lasten päiväkodit. Louhikon ja Melkon päivähoitolai-
toksille perustettiin yhteinen 100 mk:n suuruinen en-
nakkokassa (yjsto 28.2. 5371 §). 

Sosiaalihallitus hyväksyi kuulovammaisten lasten eri-
tyisosaston perustamisen Puotilan lastentarhaan sekä 
vahvisti Etelä-Jakomäkeen rakennettavan lasten päivä-
hoitolaitoksen paikkaluvun (2.1. 57 §, 25.6. 2113 §). 
Päiväkoti Suurmetsän perustamista ja aikana 20.8.— 
31.12. tapahtunutta toimintaa varten sekä seuraavan 
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henki lökunnan palkkaamiseksi myönnet t i in yht. 22 081 

mk : tp . lastentarhanopettaja (C 21) ja ts. har joi t te l i ja 

(30 v i i kko työ tun t ia ) päiväkoti Suurmetsään, ts. har-

jo i t te l i ja (30 v i i kko työ tun t ia ) päiväkoti Puot inhar juun 

ja ts. apulainen päiväkoti Pakilaan, kaikki em. ajaksi 

(6.8. 2249 §). 

Val tuuston päätettyä eräiden puol ¡päiväosastojen 

muuttamisesta kokopäiväosastoiksi kaupunginhall i tus 

myönsi päivähoitolautakunnan käytettäväksi yh t . 

133 755 mk seuraavan henki lökunnan palkkaamiseksi 

ajaksi 15.8.—31.12.eri päiväkoteihin seuraavasti: 

— ts. apulainen päiväkoti Suomenlinnaan, 

— tp. lastenseimenopettaja (15. pl.) ts. lastenhoitaja 

(11. pl.) ja ts. apulainen päiväkoti Val l i laan, 

— tp. lastentarha-apulainen (5. pl.) päiväkoti V i r kku -

laan, 

— tp. lastentarhanopettaja (C 21) ja lastentarha-apu-

lainen (5. pl.) päiväkot i Alppimajaan, 

- tp . lastenseimenopettaja (15. pl . ) , tp. lastenhoitaja 

(11. pl.) sekä ts. apulainen päiväkoti Valkamaan (24.9. 

2811 §). 

Kaupunginhal l i tus päätti kumota päivähoitolautakun-

nan 24.5. tekemän, eräiden päivähoitolaitosten hoi to-

paikkalukujen alentamista koskevan päätöksen (4.6. 

1829 §, 24.9. 2838 §). 

Jo tun in lastentarhan perustamis- ja to imintakustan-

nuksiin aikana 16.1. -31.12. myönnet t i in yh t . 158 050 

mk ja lastentarhaan palkatt i in täksi ajaksi ts. keittäjä, 

laitosapulainen ja harjoi t tel i ja (22.1. 303 §). 

Suurmetsän lastentarhan ja -seimen perustamis- ja toi-

mintakustannuksi in aikana 15.1.—31.12. myönnet t i in 

yh t . 485 200 mk. Lastentarhaan saatiin palkata tp. 

lastentarhanjohtaja (18. pl.), viisi tp . lastentarhanopet-

tajaa (17. pl . ) , kaksi tp. lastentarha-apulaista (5. p l . ) , 

ts. keittäjä (7. pl .) , ts. apulainen (3. pl.) ja 40 t vi ikos-

sa työskentelevä ts. harjoi t tel i ja sekä lastenseimeen 

tp. lastenseimenopettaja (15. pl.), tp. lastenhoitaja 

(11. pl .) , ts. apulainen (3. pl.) sekä ts. har joi t te l i ja 

(40 t /v i ikko) (22.1. 307 §). 

Lastentarha ja -seimi Melkon perustamis- ja to iminta-

kustannuksiin ajaksi 1 .2 . -31.12. myönnet t i in yh t . 

59 388 mk. Laitokseen saatiin palkata ts. keittäjä ja 

laitosapulainen (12.2. 565 §). 

Louh ikon lastentarhan ja -seimen perustamiskustan-

nuksia varten myönnettiin 95 000 mk (5.3. 811 §). 

Pihlajamäen II lastentarhan viimeistely- ja pihatöi tä 

varten saatiin käyttää enint. 100 000 mk v:n 1972 

talousarvion Itä-Pakilan lastentarhan 550 000 mk:n 

suuruisesta määrärahasta (2.4. 1108 §). 

Etelä—Jakomäen tilapäisen lastentarhan rakentamista 

varten si irrett i in enint. 100 000 mk Lauttasaaren las-

tentarhaa varten merkitystä määrärahasta (21.5. 1645 

§). 

Mellunmäen kor t t :n n:o 47216 tont i l le n:o 3 rakennet-

tavan, n. 1 003 m^:n suuruisen päiväkotirakennuksen 

rakennusurakka päätett i in ti lata Rakennus Oy: l tä si-

ten, että kokonaishintana oli 1 539 820 mk , johon tu-

livat lisäksi kiinteistöviraston esittämät korot (8.10. 

2967 §). 

Kaupunginhall i tus hyväksyi seuraavat lasten päivähoi-

tolaitoksia koskevat piirustukset: 

— Maria Jotun in t ie 6 kellarikerrokseen sijoitettavan 

lastentarhahuoneiston pääpiirustukset (päivätyt 8.2., 

10.2. ja 18.2.1972) (15.1. 159 §) 

— virastotaloon Hietaniemenkatu 9 tulevan lastentar-

han ja -seimen pääpiirustukset (päiv. 1.8. ja 6.9.1972), 

jo tka sosiaalihallitus hyväksyi ja vahvisti hoi topaikka-

luvuksi lastentarhassa 80 ja lasten seimessä 42 (5.2. 425 

§, 12.3. 915 §) 

— Patolan lastentarha ja -seim¡rakennuksen pääpiirus-

tukset (päiv. 11. ja 20.10.1972) (5.2. 462 §) 

— Laajasaloon rakennettavan Koulutanhuan lasten päi-

vähoitolaitoksen 25.1. päivätyt pääpiirustukset, jo tka 

sosiaalihallitus katsoi soveliaiksi esitettyä päiväkoti-

käyttöä varten (11.6.1964 §, 17.9. 2744 §) 

— Asunto Oy Jakolehdon b-talon pohjakerroksen 25.4. 

1972 päivätyn piirustuksen siltä osin kuin se koski tä-

hän kerrokseen sijoitettavaa päiväkotia (6.8. 2248 §) 

— Lauttasaaren Pajalahdentien varrelle rakennetavan 

lastentalon 26.4. päivätyt pääpiirustukset (10.9. 2672 

§) 

— Kiinteistö-Oy Liusketie 9:n luonnospiirustukset ja 

2.5. päivätyt pääpiirustukset siltä osin, kuin ne koski-

vat ki inteistöön sijoitettavaa lasten päivähoitolaitosta 

(12.3. 910 § ,8 .10 . 2967 §, 17.12. 3844 §) 

— Mellunmäkeen Saanatunturintien varrelle rakennet-

tavan päivähoitolaitoksen 25.5. päivätyt pääpiirustuk-

set (19.11. 3507 §). 

Merkitessään tiedoksi sosiaalihallituksen i lmoituksen 

Jotun in Lastentarhan pääpiirustusten ja hoi topaikkalu-

vun vahvistamisesta kaupunginhall i tus kehott i kiinteis-

tölautakuntaa vuokraamaan po. huonet i lat ja luovutta-

maan ne lasten päivähoitolaitokseksi kunnostettuina 

lastentarhain lautakunnan käyt töön. Lastentarhain 

lautakunnalle myönnet t i in 232 345 mk huoneti lojen 

kunnostamistöistä aiheutuneiden, ennakkovuokraksi 

katsottavien kustannusten suorittamista varten (19.2. 

650 §). 

Sosiaalihallituksen i lmoitus Itä Pasilaan perustetun las-

ten päivähoitolaitoksen pääpiirustusten hyväksymises-

tä merk i t t i in t iedoksi (4.6. 1872 §). 
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Kaupunginhallitus hyväksyi Vesalan ja Sepänmäen 
(Ala—Malmin uusien lasten päiväkotien huonetilaohjel-
mat (19.11. 3505 §, 26.11. 3587 §). 

Pitäjänmäen lastenseimitoimintaa varten kehotetti in 
lastentarhain toimistoa yhteistyössä Keskinäisen Va-
kuutusyhtiön Eläke-Varman kanssa laatimaan suunni-
telmat lautakunnan esittämien huonetilojen ja niihin 
l i i t tyvän piha-alueen rakentamiseksi päivähoitotoimin-
taa varten (12.2. 564 §). 

Asuntotuotantotoimikuntaa kehotetti in sisällyttämään 
Kiinteistö-Oy Pakkamestarinkatu 2:ta koskevaan ra-
kennussuunnitelmaan lasten päiväkotihuonetilojen ra-
kentaminen lastentarhain lautakunnan esittämällä ta-
valla (16.4. 1328 §). 

Salmonellatartunnan saaneiden lasten päivähoidon jär-
jestäminen. Talosta Susitie 2-6 päätettiin osoittaa 
kofme asuinhuoneistoa lasten päivähoitolautakunnan 
käyttöön po. lasten päiväkotitoimintaa varten 1.6. lu-
kien toistaiseksi, kuitenkin kauintaan 30.6.1974 asti. 
Päivähoitotoimistoa kehotetti in yhdessä terveydenhoi-
toviraston kanssa huolehtimaan päiväkodin aikaansaa-
misesta näihin huoneistoihin siten, että toiminta ta-
pahtuu terveydenhoitoviraston valvonnassa ja vastuulla 
ja virasto huolehtii tarvittavan henkilökunnan saami-
sesta, lasten sekä aikuisten jatkuvista tarkastuksista se-
kä huoneistojen terveyshygieniasta ja jätehuollosta si-
ten, ettei talon asukkaille aiheudu haittaa päiväkodin 
toiminnasta. Auroran sairaala huolehtisi 20-25 lapsen 
päivittäisestä ruokkimisesta sekä avustaisi päiväkodin 
kalustamisessa. Päivähoitolautakunnan käytettäväksi 
myönnett i in yht. 96 375 mk perustamis- ja ylläpito-
kustannuksia varten aikana 1.6.—31.12. sekä ts. päivä-
kodin johtajan, kahden lastenhoitajan', keittäjän, pesi-
jä-siivoojaan ja kahden apulaisen palkkaamista varten. 
Sosiaaliministeriö hyväksyi tämän päiväkotitoiminnan 
valtionapuun oikeuttavaksi sekä myöhemmin ko. päi-
väkodin erityispäiväkodiksi ja siten korotettuun valt-
i onapuun oikeutetuksi (4.6. 1877 §, 18.6. 2028 §, 
27.12. 3940 §). 

Koska tässä päiväkoti Oravalassa oli syksyllä vain 12 
lasta ja kaupungin ulkopuolelta oli tu l lut tiedusteluja 
mahdollisuudesta sijoittaa salmonellatartunnan saanei-
ta lapsia tähän päiväkotin, kaupunginhallitus päätti, 
että Oravalaan saatiin sijoittaa vapaanaoleville paikoil-
le muitakin kuin helsinkiläisiä salmonellatartunnan 
saaneita lapsia ehdolla, että ao. kunta korvaa varaa-
mansa paikan todelliset nettokustannukset ja lasten 
huoltaj i l ta peritään sosiaalihallituksen vahvistamien pe-
rusteiden mukainen hoitokorvaus. Mikäli Helsingissä 
ilmenee uusia salmonella tapauksia, voidaan muualta 
tulleiden lasten määrää tarpeen tullen vähentää, ja mi-
käli helsinkiläisten lasten parantumisen vuoksi ei enää 
ilmene tarvetta tämän päiväkodin toiminnan jatkami-

seen voidaan ulkopuolelta olevat velvoittaa siirtämään 
sijoittamansa lapset pois päiväkodista (5.11. 333 §). 

Päiväkoti Oravalalle vahvistettiin 50 mk:n suuruinen 
ennakkokassa 1.7. lukien (yjsto 18.7. 6127 §). 

Perhepäivähoito. Kaupunginhallitus kehott i lasten päi-
vähoitolautakuntaa huolehtimaan edelleen kertomus-
vuoden loppuun asti perhepäivähoitotoiminnan järjes-
tämisestä tätä toimintaa koskeneen kokeilun yhteydes-
sä kehitettyjen toimintamallien mukaisesti ainakin sii-
nä laajuudessa kuin sitä on harjoitettu kertomusvuo-
den alkupuoliskolla. Lautakunnan käytettäväksi myön-
netti in 275 000 mk po. perhepäivähoitotoiminnan ja 
lain edellyttämän perhepäivähoidon valvonnan toteut-
tamista varten sekä ts. perhepäivähoidon johtajan, kah-
den perhepäivähoidon johtavan ohjaajan, 18 perhepäi-
vähoidon ohjaajan sekä yhden ts. toimistoapulaisen 
palkkaamista varten ajaksi 1.7.—31.12. Samalla lauta-
kuntaa kehotetti in tekemään esitys määrärahan myön-
tämisestä mahdollisesti vielä tarvittavan lisähenkilö-
kunnan palkkaamiseksi. Lautakunnan tehtyä esityk-
sen kymmenen uuden ohjaajan palkkaamiseksi, kau-
punginkanslian talous- ja suunnitteluosasto totesi, että 
uusien ohjaajien palkkaaminen käsitellään talousarvio-
ehdotuksen yhteydessä (25.6. 2124 §,29.10. 3217 §). 

Lasten päivähoitolautakuntaa kehotett i in huolehti-
maan edelleen v:n 1974 perhepäivähoitotoiminnan jär-
jestämisestä vähintään entisen laajuisena talousarvioon 
merki t ty jen määrärahojen puitteissa (27.12. 3936 §). 

Koululasten päiväkodit. Lasten päivähoitolautakunta 
oikeutett i in kokei luluonteisest i jatkamaan kertomus-
vuonna koululasten päiväkoti Keinun aamu-ja iltapäi-
väosastojen toimintaa Rintinpolun nuorisotiloissa sekä 
päiväkoti Toimelan iltapäiväosaston toimintaa Suur-
suon nuorisotiloissa. Täksi ajaksi päiväkoteihin saatiin 
palkata kaksi tp. päiväkodinjohtajaa (Y 18) siten, että 
kaksi vakinaista opettajan virkaa (C 21) jätett i in täyt-
tämättä ja näin säästyneet määrärahat käytett i in em. 
johtajien palkkaamiseen. Palkkaluokkien erotusta vas-
taavan palkanosan suorittamista varten sekä kahden ts. 
lastenhoitajan, kahden ts. talousapulaisen ja ts. harjoit-
telijan palkkaamista varten sekä päiväkotien toimintaa 
varten aikana 1.1.-31.12. myönnett i in yht. 75 947 
mk (8.1. 113 §, 1.10. 2916 §). 

Laajasalon nuorisotiloissa päätettiin koke i lu luonte i -
sesti aloittaa syyslukukautena kouluikäisten lasten päi-
väkoti Kasperin toiminta. Päiväkotiin saatiin palkata 
tp. koululasten päiväkodin johtaja (18. pl.) ja ts. las-
tenhoitaja sekä osapäivätoiminen talousapulainen. Päi-
väkodin toiminnan aloittamista sekä aikana 13.8.— 
31.12. tapahtunutta toimintaa sekä mainituksi ajaksi 
palkatun henkilökunnan palkkamenoja varten myön-
netti in yht. 29 768 mk. Päiväkotiin saatiin 15.9. alka-
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en perustaa 50 mk:n suuruinen ennakkokassa (18.6. 
2020 §, yjsto 26.9. 6414 §). 

Myllypurossa päätettiin alkaa väliaikaisluonteisesti ker-
tomusvuoden syyslukukautena kouluikäisten lasten 
päiväkotitoiminta Helsingin evankelisluterilaisten seu-
rakuntien kiinteistötoimistolta vuokratuissa kerhoti-
loissa. Päiväkotiin saatiin ajaksi 1.11.-31.12. palkata 
tp. päiväkodin johtaja (Y 18), tp. päiväkodin opettaja 
(C 21) sekä ts. lastenhoitaja ja keittäjä. Palkkauksen 
suorittamista sekä toiminnan aloittamista ja ylläpitoa 
varten myönnett i in yht. 35 000 mk (29.10. 3222 §). 

Lasten kesävirkistystoiminnan edellyttämiä kuljetuksia 
varten aikana 25.6.—1.8. myönnett i in lasten päivähoi-
tolautakunnalle 4 200 mk (yjsto 6.6. 5932 §). 

Leikkikentät. Laajasalon leikkikenttää varten saatiin 

1.6. alkaen perustaa 30 mk:n suuruinen ennakkokassa 
(yjsto 20.6. 5980 §). 

Leikkikenttien ruoan kuljetusastioiden kuljetuskustan-
nuksia varten ajaksi 25.6. -20.8. myönnett i in 6 400 
mk (yjsto 27.6. 6046 §). 

Avustukset. Barnavärdsföreningen Finland r.t. -nimi-
sen yhdistyksen selvitys Senatorskan Julie Thildns 
fond -nimisestä lahjoitusrahastosta saamiensa varojen 
käytöstä merkit t i in tiedoksi (yjsto 30.5. 5892 §). 

Kaupunginhallitus ja sen yleisjaosto päättivät kerto-
musvuonna myöntää lasten päivähoitolautakunnan 
käytettäväksi seuraavat summat avustuksena tai lisäa-
avustuksena jäljempänä mainittujen yhdistysten ym. 
ylläpitämien lasten päiväkotien ja -seimien toiminnan 
tukemiseksi tai palkan- ja vuokrankorotuksen aiheutta-
mien lisämenojen suorittamiseksi: 

- Barnavårdsföreningen i Finland r.f. 
- Hertonäs Svenska Barnträdgård 

Lauttasaaren yksityisen Päiväkodin Kannatusyhd. 

- Mannerheimin Lastensuojeluliiton H.gin os. r.y. 
- Opiskelijoiden Lastenhoitosäätiö 
- Patolan Päiväkodin Kannatusyhdistys r.y. 
- Suomen Pelastusarmeijan Säätiö 
- Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistys r.y. 
- Yhdistys Töölön Lastenseimi r.y. 

Muut sosiaaliset tehtävät 

Työllisyystoimi. Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin 
kaupungin v:n 1973 tarkistetun työohjelman, v:n 1974 
alustavan työohjelman sekä työsuunnitelman v:ksi 
1974-1978. Työvoimaministeriölle lähetettiin selvitys 
v:n 1972 työmäärärahojen käytöstä (29.1.360 §, 28.5. 
1769 §, 19.3. 949 §). 

Kaupunginhallitus päätti anoa työvoimaministeriöltä 
lupaa saada poiketa työll isyyslain 11 §:ssä säädetystä 
velvollisuudesta siten, että kaupunki saisi kesäkaudella 
1973 noudattaa tarkistettua työohjelmaa siitä huoli-
matta, että talvikauden keskimääräinen työvoimamää-
rä y l i t t yyk in kesäkaudella arvion mukaan n. sadalla 
työntekijällä. Poikkeusluvan saadessaan kaupunki pyr-
kii kuitenkin supistamaan kesäkauden työohjelmaa 
niin paljon kuin mahdollista, jotta työl l isyylain 11 
§:n velvollisuus tulisi leudosta talvesta huolimatta täy-
tetyksi (14.5. 1596 §). Ministeriön myöntämä poik-
keuslupa merkit t i in tiedoksi (6.8. 2189 §). 

Työvoiman käyttämistä koskevissa uusissa ohjeissa 

kaupunginhallitus kehotti viranomaisia laatimaan sopi-

mukset siten, että kaupungin urakalle antamissa, lai-

noittamissa ja sen takaamien lainojen avulla tehtävissä 

18 100 mk (5.3. 772 §), 
2 500 mk (yjsto 17.1. 5129 §). 

18 000 mk (17.12. 3794 §), 
22 940 mk (15.10. 3070 §), 
48 500 mk (8.10. 3005 §,27.12. 3933 §), 
10 000 mk (12.3. 912 §), 
11 200 mk (10.12. 3758 §), 
5 000 mk (yjsto 14.2. 5297 §), 

19 000 mk (17.9. 2748 §, yjsto 14.2. 5295 §, 

12.12. 6858 §). 

töissä vaaditaan noudatettavaksi ehtoa, jonka mukaan 
työvoiman on ensisijaisesti oltava Helsingissä asuin- ja 
kotipaikan omaavia. Muuta työvoimaa saadaan palkata 
vasta sen jälkeen, kun Helsingin työnvälitys ei ole voi-
nut osoittaa po. helsinkiläisiä asianomaisiin tehtäviin 
soveltuvia työnteki jöi tä (19.3. 983 §). 

Kasvatusneuvolat. Lääkintöhallituksen i lmoitus yleisen 
kasvatusneuvolan hyväksymisestä erikoistumispaikaksi 
lastenpsykiatrian alalla merki t t i in tiedoksi (15.1. 210 

Itäiseen Kasvatusneuvolaan ajaksi 1.1.-31.12. sopimus-
palkoin tilapäiseen virkasuhteeseen palkatut lastenpsy-
kiatri ja kaksi kasvatusneuvolalääkäriä kuuluvat 29. 
palkkaluokkaan kaupunginhallituksen päätöksen mu-
kaisesti. Kunnallisen sopimusvaltuuskunnan ilmoitus 
lastenpsykiatrin sopimuspalkan hyväksymisestä mer-
k i t t i in tiedoksi (9.4. 1246 §,3.9 . 2565 §). 

Itäisen kasvatusneuvolan kalusteiden hankkimiseen 
myönnett i in 44 700 mk (5.2. 461 §). 

Kasvatusneuvola oikeutett i in pitämään 10 mk:n suu-

ruista käteiskassaa (yjsto 25.4. 5716 §). 
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Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyi Herttoniemen 
virastotalossa toimivan itäisen kasvatusneuvolan perus-
tamisen huomattavasti kaupunginhallituksen esittämää 
pienemmällä henkilökunnalla. Kaupunginhallitus ke-
hot t i kasvatusneuvolajaostoa selvittämään, mihin toi-
menpiteisiin ministeriön päätös ,huonetilojen tarkoi-
tuksenmukaisen käytön osalta ja muutoinkin antaa ai-
hetta (18.6. 2026 §). 

Kaupunginhallitus hylkäsi kasvatusneuvolajaoston esi-
tyksen lisähenkilökunnan palkkaamisesta kertomus-
vuonna itäiseen kasvatusneuvolaan ilman valtionapua 
sekä totesi, että jaostolle 27.12.1972 myönnetyt mää-
rärahat voidaan käyttää esitettyihin huoneisto- ja ka-
lustomenoihin sekä tarverahoiksi. Kaupunginhallitus 
päätti i lmoittaa sosiaalihallitukselle itäisen kasvatus-
neuvolan toiminnan aloittamisesta todeten samalla, 
että sen toiminta olisi pyrittävä saamaan 1.1.1974 lu-
kien käynti in alunperin suunnitellussa laajuudessa val-
tionapuun oikeuttavana toimintana (15.10. 3068 §, 
22.10.3147 §). 

Suomenkielisten kansakoulujen kasvatusneuvola oi-
keutetti in laskua vastaan maksamaan käyttövaroistaan 
todelliset matkakulut kouluilla käynneistä niille viran-
halti joil le ja toimihenkilöi l le, joil la ei ole virkamieslip-
pua, kerta- tai sarjalipun mukaan (yjsto 28.2. 5402 §). 

Ruotsinkielisten kansakoulujen kasvatusneuvola/le 
myönnett i in 798 mk lomakorvausten suorittamista 
varten (yjsto 10.1. 5080 §). 

Koulutusneuvolatoiminta. Kaupunginhallitus päätti 
esittää sosiaalihallitukselle, että kasvatusneuvolajaos-
ton alainen yleinen kasvatusneuvola ja lastensuojelu-
lautakunnan alainen sosiaalilääkärin toimisto yhdessä 
hyväksyttäisiin väliaikaiseksi, kasvatusneuvolalaissa tar-
koitetuksi koulutusneuvolaksi ajaksi 1.9.1973—31.5. 
1974 sekä että mainituil le kasvatusneuvoloille myön-

nettäisiin kasvatusneuvolalain 8 §:n 2 momentin mu-
kaisesti korotettu valtionapu (18.6. 2022 §). 

Kasvatusneuvolajaosto oikeutett i in palkkaamaan kou-
lutusneuvolaksi hyväksyttyyn yleiseen kasvatusneuvo-
laan ja lastensuojelulautakunta koulutusneuvolaksi hy-
väksyttyyn lastensuojeluviraston sosiaalilääkärin toi-
mistoon työsuhteeseen ajaksi 1.9.1973—31.5.1974 
kumpikin kaksi koulutettavaa psykologia (A 24), kak-
si koulutettavaa sosiaalityöntekijää (A 16) ja puolipäi-
vätoiminen toimistoapulainen (Y 9). Tämän henkilö-
kunnan palkkaamista ja muita toiminnan aikana 1.9.— 
31.12. aiheuttaneita menoja varten myönnett i in kasva-
tusneuvolajaostolle 52 000 mk sekä lastensuojelulauta-
kunnalle 56 000 mk (27.8. 2465 §). 

Oikeusaputoimisto. Virkaholhoojien t i l inpidon valvon-
taa koskevassa asiassa oli raastuvanoikeus saatuaan re-
visioviraston lausunnon, pyytänyt vielä holhouslauta-
kunnan lausuntoa. Holhouslautakunta totesi, ettei sillä 
ole mahdollisuutta muunlaiseen virkaholhoojien til in-
pidon valvontaan kuin tavanomaiseen holhouslain 
edellyttämään holhoustilien tarkastamiseen. Muutoin 
lautakunta katsoi, että kaupunki on vastuussa siihen 
virkasuhteessa olevan virkaholhoojan virheellisellä me-
nettelyllään holhottavalle mahdollisesti aiheuttamasta 
vahingosta yleisten periaatteiden mukaisesti. Lausun-
not saatuaan raastuvanoikeus katsoi 26.1., ettei asia 
antanut aihetta muihin toimenpiteisiin kuin toteami-
seen, että virkaholhoojien osalta ei ole olemassa sellais-
ta rahavarojen hoidon ja kirjanpidon kokonaisvalvon-
taa, joka koskisi heidän hallussaan olevaa omaisuusko-
konaisuutta. Raastuvanoikeus yhty i päätöksessään hol-
houslautakunnan käsitykseen kaupungin vastuunalai-
suudesta asiassa. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi 
raastuvanoikeuden lähettämät pöytäkirjanotteet ja 
katsoi, ettei asia antanut aihetta enempiin toimenpitei-
siin (12.3. 908 §, 19.3. 982 §, v:n 1972 kert. s. 200). 

5. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 

Kansakouluto im i 

O pettäjä kou lutusia in periaatteellisten ohjeiden muut-
taminen ja täydentäminen. Kaupunginhallituksen esi-
tettyä opetusministeriölle, että valtioneuvoston periaa-
tepäätös Helsingin yliopiston opettajavalmistuslaitok-
sen harjoituskouluista muutettaisiin siten, että yliopis-
ton toisen harjoittelukoulun peruskoulun ala-aste 
muodostettaisiin Snellmanin kansakoulun asemesta 
Tehtaankadun kansakoulusta, pyysi ministeriö asiasta 
lausunnot kouluhallitukselta ja yl iopiston konsistoril-
ta ja näihin lausuntoihin vastineen kaupunginhallituk-
selta. Vastineessaan kaupunginhallitus päätti edelleen 
esittää mainittua muutosta. Opetusministeriön pyyn-

nöstä kaupunginhallitus n imi t t i koulutoimen joht., 
kouluneuvos Walter Erkon, fi l.kand. Yr jö Larmolan, 
os.pääll. Mikko Katajiston ja varat. Raimo Reivisen 
kaupungin edustajiksi ministeriön 24.5. järjestämään 
neuvottelutilaisuuteen harjoittelukoulua koskevassa 
asiassa. 

30.8. valtioneuvosto päätti, että 2.3.1972 tehty peri-
aatepäätös muutettaisiin siten, että yl iopiston toisen 
harjoit telukoulun peruskoulun ala-aste muodostettai-
siin Tehtaankadun kansakoulusta (8.1. 84 §, 9.4. 1199 
§,21.5. 1658 §,24.9. 2814 §). 

Opetussuunnitelmatoimikunnan i lmoitus työnsä päät-
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